NOTĂ SINTETICĂ
1. Programul Școlii de Vară „Vara Împreună 2019”
ORA
Program
09:00 - 09:30
Primire copii
09:30 - 09:50
Animație pe echipe
09:50 - 11:00
Momente formative și activități pe echipe
11:00 - 12:00
Activitatea săptămânală aleasă
12:00 - 14:00
Pauză de prânz
14:00 - 14:20
Reînceperea activităților
14:20 - 17:00
Turnee, jocuri, activități de grup
17:00
La revedere!
Părinții sunt rugați să nu întârzie și să îi aștepte pe copii la intrare.
Activitățile alese nu se vor schimba în timpul programului.
2. Costurile programului Școala de Vară „Vara Împreună 2019”: (se va completa de către

personalul fundației)
Nr.
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Categorii sume de plată
Taxă înscriere (tricou și asigurare) – 300 lei (se achită
integral la înscriere)
Excursia 1 - Cheile Dobrogei - săptămâna a II-a - 4 iulie
2019 - 35 lei
Excursia 2 - Aqua Magic - săptămâna a III-a - 11 iulie 2019
- 10 lei
Excursia 3 – Portul militar Constanța - săptămâna a IV-a 16 iulie 2019 - 10 lei
Catering SĂPTĂMÂNA I 11 lei/zi x 4 zile = 44 lei
Catering SĂPTĂMÂNA II 11 lei/zi x 3 zile = 33 lei
Catering SĂPTĂMÂNA III 11 lei/zi x 3 zile = 33 lei
Catering SĂPTĂMÂNA IV 11 lei/zi x 3 zile = 33 lei
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Taxa de participare la Vara Împreună este de 300 lei pentru un copil, pentru înscrierea a 2 frați este de
500 lei, iar pentru 3 frați este de 700 lei. Taxa de înscriere se va achita integral, indiferent de numărul de
săptămâni de participare la activități. Sumele achitate nu se restituie. Pentru motive bine întemeiate vă
puteți adresa reprezentantului fundației.
Prețul unui meniu este de 11 lei/zi. Pentru cei care au optat pentru acest serviciu plata se face la înscriere
pentru cel puțin o săptămână. Plata pentru celelalte săpămâni se va face până în ziua de joi anterioară
săptămânii pentru care se dorește catering. Dacă apar situații speciale și trebuie anulat un meniu, cei care
au optat să ia masa de prânz în sistem catering sunt rugați să anunțe cu o zi înainte la nr. de tel.
0799761603 (persoana de contact: Dumitru Cristina).
* Restaurant Catering Complet este singura firmă de catering care asigură prânzul copiilor. Din
motive organizatorice, copiii nu au voie să își comande singuri mâncare.
* În incinta fundației nu vor fi acceptate alte firme. * În zilele în care se vor organiza excursii (4,
11 și 16 iulie), precum și în toate zilele de miercuri nu se va asigura serviciul de catering.
3. Copilul va participa la program în următoarele săptămâni, alegând ca activități:
SĂPTĂMÂNA
ACTIVITATEA (11.00-12.00)
Săptămâna 1 (24 – 28 iunie)
Săptămâna 2 (01 – 05 iulie)
Săptămâna 3 (08 – 12 iulie)
Săptămâna 4 (15 – 19 iulie)
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