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Del 7 al 10 de maig, fes la preinscripció al casal d’estiu jove del
Centre Juvenil Polidor organitzat per l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs organitza el primer casal d’estiu jove al Centre Juvenil Polidor, on es
realitzaran diferents activitats d’oci i lleure, sortides, piscina, excursió al WaterWorld i una nit al Casal.
El casal d’estiu jove està destinat a joves d’entre 12 i 16 anys i durarà de l’1 de juliol al 19 de juliol.
Per a fer la preinscripció cal presentar el full de preinscripció correctament omplert. [1]Clic aquí per a
descarregar [1] [1]i la fotocòpia DNI del pare/mare o tutor/a legal. Es pot entregar la documentació
presencialment al Centre Juvenil Polidor (Plaça Guillermo Vidaña i Haro, S/N) en horari de 9.30 a 13.30h i de
16.30 a 20.30h. O bé, escanejant la documentació i enviant com a document adjunt al correu
casalpolidor@sabove.cat [2] indicant a l'assumpte "Preinscripció + nom i cognom del jove".
En realitzar la sol·licitud rebreu en un màxim de 24h un correu electrònic de resposta indicant la recepció de la
petició i un número d'identificació personalitzat per a poder consultar el llistat de preinscrits/es.
No s'acceptaran preinscripcions fora del termini establert i les places són limitades.
El dilluns 13 de maig es publicarà al web www.sabjove.cat [3] el llistat de preinscrits/es per ordre d'arribada
de les sol·licituds i de les persones que han fet la preinscripció però que de moment no tenen plaça.
En aquesta publicació s'explicaran els tràmits a seguir per a fer la inscripció final. Si no es realitza dins del
termini fixat, la plaça quedarà lliure per al/la primer/a de la llista d'espera i així successivament fins a completar
les places disponibles.
Per a qualsevol dubte, us podeu dirigir al Centre de producció Cultural i Juvenil Polidor situat a la Plaça
Guillermo Vidaña i Haro, s/n 08930 – Sant Adrià de Besòs.
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Links:
[1] https://drive.google.com/file/d/1Kcf7bW1dIoCd6b0qAzyumO4RFn_4jUsP/view?usp=sharing
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[3] http://www.sabjove.cat/
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