Palma, 28 d’octubre de 2022
Circular 23: 4t d'ESO
Estimats mares i pares,
Com ja sabeu, cada any el centre organitza el viatge d’estudis de final d’etapa dels alumnes
que acaben els seus estudis en el nostre centre. Com ja us informàrem, a la reunió de pares,
aquest viatge es realitzarà entre els dies 2 i 5 d’abril.
Pel fet que ens demanen un avançament per reservar-ne els bitllets, l'alberg i les activitats,
us agrairíem que el 11 de novembre com a data límit, lliuréssiu als TUTORS el següent:
•
•
•

Resguard d'ingrés de 120 €, en concepte de reserva de plaça.
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia de la targeta sanitària

En cas d'anul·lació del viatge d'algun alumne, no es podrà recuperar l'import
dipositat.

Cordialment,
La Direcció

Forma de pagament:
Ingrés de 120 € en el següent compte bancari:
Col·legi Sagrat Cor – FECIB
IBAN:

ES08 0081 0652 2600 0242 2744

De concepte heu de fer constar:
•
•

Nom i llinatges de l'alumne/a
Viatge 4t d'ESO

Palma, 28 de octubre de 2022
Circular 23: 4o ESO

Queridos madres y padres,
Como ya sabéis, cada año el centro organizaba el viaje de estudios de final de etapa de los
niños que finalizaban sus estudios en nuestro centro. Como ya os informamos, en la reunión
de padres, este viaje se realizará entre los días 2 y 5 de abril.

Debido a que nos solicitan un adelanto en concepto de reserva para los billetes, acomodación
y actividades, os agradeceríamos que el 11 de noviembre como fecha límite, entregaseis
a los TUTORES lo siguiente:
•
•
•

Resguardo de ingreso de 120 €, en concepto de reserva de plaza.
Fotocopia del DNI
Fotocopia de la tarjeta sanitaria

En caso de anulación del viaje por parte de algún alumno, no se podrá
recuperar el importe depositado.

Cordialmente,
La Dirección

Forma de pago:
Ingreso de 120 € en la siguiente cuenta bancaria::
Col.legi Sagrat Cor – FECIB
IBAN:

ES08 0081 0652 2600 0242 2744

De concepto indicad:
•
•

Nombre y apellidos del alumno
Viaje 4o ESO

