English Summer Fun by Kids&Us a l'escola Santa Teresa de Lisieux
COM FEM LES INSCRIPCIONS?

LES INSCRIPCIONS ES FARAN ONLINE. S'HAN DE FER UTILITZANT EL NAVEGADOR
GOOGLE CHROME O FIREFOX A LA WEB:
www.kidsandussummerfun.com
https://www.kidsandussummerfun.com/inscripcions
•
•

PREFERENTS: Per alumnes de l´escola SANTA TERESA DE LISIEUX I KIDS&US, del dia 1
al 5 d’abril.
OBERTES AL BARRI: A partir del dia 6 d'abril.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FER LA INSCRIPCIÓ ONLINE:
 targeta sanitària de l'infant (haureu de posar el número).
 arxiu (jpg o gif) amb una foto de la cara del nen/a que caldrà pujar a l'aplicació.
 E-mail on voleu rebre la informació i saber si voleu pagar en efectiu o per transferència
bancària.

COM FER LA INSCRIPCIÓ, PAS A PAS:
1) Entrar a la web www.englishsummerfun.com i anar a la pestanya "inscripcions".
2) Omplir el formulari d'inscripció (si vols inscriure més d'un fill, recorda fer-ho en el mateix
formulari per tenir accés al descompte per germans).
3) Una vegada omplert i validat el formulari, rebreu un correu electrònic amb el full d'inscripció
que heu omplert, el full d'autoritzacions i el número de compte corrent on heu de fer el
pagament del casal (en cas de què decidiu pagar per transferència bancària).
4) Heu d'imprimir aquests fulls i portar-los firmats al Kids&Us Les Corts (Can Bruixa 23).
5) Teniu 5 dies hàbils per fer el pagament del casal des del moment que rebeu el correu
electrònic amb el full d'inscripció. Es pot pagar el 100% de l'import total del casal o el 50% i el
següent 50% abans del 25 de maig. Si pagueu en efectiu, heu d'anar al Kids&Us LES CORTS
(podeu aprofitar el viatge obligatori que heu de fer per entregar les inscripcions originals).
6) La confirmació de la plaça no és efectiva fins que no s'ha pagat el casal. En el cas en què no es
pagui en els 5 dies hàbils després de fer la inscripció, aquesta queda automàticament anul·lada.

