INSCRIPCIÓ AL CASAL IL·LUSIONS
COM FER EL PAGAMENT
1) Identifiqueu el preu que heu de pagar segons l’horari i les setmanes.
Tingueu en compte que la primera setmana és l’única que té 3 dies i, per tant, té un preu
diferent a la resta.

2) Comproveu quin és el preu final que heu de pagar.
Cal calcular el preu final tenint en compte:
● El nombre d’inscripcions que voleu fer: si són d’una mateixa unitat familiar, podeu
englobar el pagament de vàries inscripcions en una sola transferència o ingrés.
● Les opcions de descomptes especificades a la taula anterior:
○ 15% per famílies monoparentals o nombroses. Aquest descompte ja està
aplicat a la taula: el preu final a pagar amb el descompte inclòs el trobareu a
les columnes preu reduït, on el preu no està en negreta.
○ 10% per inscripcions completes (de 9 setmanes, independentment de la
franja horària). Aquest descompte ja està aplicat a la taula en els preus que
apareixen a la fila de les 9 setmanes.
● La possibilitat de fraccionar l’import si la inscripció o inscripcions corresponen a
setmanes de mesos diferents:
○ Pagant la primera meitat del total en el termini d’una setmana des de la
recepció del correu confirmant la o les places.
○ I la segona meitat del total abans del 15 de juliol.

Tan sols us falta 1 pas per completar el pagament. Ja gairebé ho teniu!
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3) Feu la transferència o ingrés bancari de l’import corresponent seguint les
següents instruccions.
● Es pot fer una transferència o ingrés per inscripció o per família.
● En el concepte cal especificar NOM i COGNOMS del nen o nena (o germans) i
CASAL. NO cal posar-hi res més: ni si esteu pagant la meitat, ni a quines setmanes
correspon, etc.
● Indicar el número de compte: ES88 2100 8103 87 2300034305
● Desar i/o imprimir el comprovant de la transferència o el rebut del pagament.

Si heu complert amb aquests passos, ja teniu el pagament fet.
Gràcies!
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