Benvolgudes famílies,
Des del Claror Can Caralleu esperem que totes estigueu passant aquest
confinament amb molta salut física i emocional i volem transmetre-us molta
força, en especial si heu tingut o teniu familiars o amistats malaltes o que heu
perdut.
A la Fundació Claror una part de l'equip seguim teletreballant per mantenint
l'entitat en marxa en una situació excepcional per a tothom.
Tot i la incertesa del moment, ja tenim la proposta d'activitats de lleure d'estiu
preparada.
El que ens ha portat més de corcoll és la preparació d'un aplicatiu per fer totes
les inscripcions online. D'aquí que els terminis d'inscripció s'hagin vist endarrerits
i condicionats per les característiques de l’aplicatiu i el poc temps que hem tingut
per poder ajustar aquests condicionants.
Així doncs, enguany no hem pogut reservar el període preferencial per a les
escoles del barri que habitualment fèiem entre el període d’inscripció d’abonats i
no abonats.
No obstant, degut a la incertesa dels moments que estem vivint i al ritme que
estem fent les inscripcions dels abonats, creiem que no tindreu dificultats en
trobar plaça per als vostres fills i filles.
Sobre l'oferta i com fer la inscripció:
Podeu trobar tota la informació de l'oferta de Can Caralleu a la web:
https://www.claror.cat/esplais-i-campus/activitats/index?club=can-caralleu
A cada activitat, trobareu el link d'inscripció. El programa és molt intuïtiu però,
per si de cas, a la web hi trobareu un Manual d'ús.
https://www.claror.cat/sites/default/files/files/Manual_EsplaisCampus.pdf
Què he de pagar i què passa si no es pot fer l'activitat?
Ara, de moment, només cal que avanceu el 20% de l'import total del que
contracteu. Al mes de juny es cobrarà la resta. En cas que haguem d'anul·lar
activitats, us tornarem els diners.
Quin és el termini?
Podeu inscriure's a partir del 25 d'abril. Quan abans ho feu més garanties
tindreu de trobar plaça.

Tinc més dubtes
Podeu consultar aquesta pàgina de preguntes i
respostes https://www.claror.cat/esplais-i-campus/faqs
Si no trobeu el que necessiteu, podeu enviar un correu
a lleurecancaralleu@claror.cat
Esperem retrobar-vos ben aviat! De moment, #EnsQuedemACasa esperant amb
il·lusió el moment en què puguem ajudar els infants a retornar a la normalitat.
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