
 

INFORMACIÓ PER LES INSCRIPCIONS ON-LINE AL “KIDS&US SUMMER FUN 2023” 

 

1. Preinscriu-te  on-line a través de la web www.kidsandussummerfun.com en l’apartat 

inscripcions. 

 

2. Escollir ESCOLA DAINA-ISARD i seguidament completar tots els camps que es 

demanen: 

• Dades del nen. 

• Setmanes i horari. 

• Modalitat de pagament: transferència bancaria. 

• Altres dades: escola de procedència, al·lèrgies… 

• Dades dels pares o tutors i e-mail de contacte (on s’enviarà la informació 

sobre el casal). 

• Número de la targeta sanitària (al camp “companyia” posar “Seg.Social” o *). 

• Foto: el programa us demanarà pujar una foto del alumne per completar la 

matriculació. 

En el cas d’inscriure a més d’un nen/germà, es pot realitzar en la mateixa acció sense 

necessitat d’obrir una nova fulla d’inscripcions. 

3. Un cop realitzada correctament la pre-inscripció, rebreu un correu electrònic amb el 

full d’inscripció adjunt en PDF complert amb les dades que heu introduït al formulari. 

També rebreu un document amb les condicions generals. (La plaça no és efectiva fins 

que es faci el pagament corresponent i es signi el full d’inscripció i el de condicions 

generals, tal com s’indica als punts següents). 

 

4. Imprimiu-vos el full d’inscripció i el full de les condicions generals i signeu-los. 

 

5. El pagament es farà mitjançant transferència bancaria al següent compte: 

Titular: DAINA ISARD SCCL 

BBVA: ES35 0182 8191 7902 0198 0803.  

Al concepte de la transferència indiqueu el nom del nen-a i el numero que figura al full 

d’inscripció. 

 

6. Haureu d’enviar el comprovant de pagament, juntament amb el full d’inscripció i el 

full de condicions generals signats per correu electrònic a 

olesa.montserrat@kidsandus.es  o portar-ho presencialment al centre Kids&Us Olesa 

de Montserrat (Passeig del Progrés, 31). 

 

7. Un cop rebut el comprovant de pagament i la inscripció signada us enviarem un correu 

electrònic confirmant la reserva de plaça definitiva. 

http://www.kidsandussummerfun.com/
mailto:olesa.montserrat@kidsandus.es

