Benvolguts pares i mares, pau i bé!!
Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos tot un seguit d’informacions de caire econòmic:
-

Quota
Enguany la quota anual és de 95€
per a Castors/Llúdrigues, Llops/Daines,
Ràngers/Guies, Pioners/Caravel·les, i de 55€ per a Ròvers. Totes es cobraran per domiciliació
bancària. Dissabte 10 de novembre és la data límit per entregar l’autorització de
cobrament a través del full de domiciliació bancària que us adjuntem amb aquesta carta (només
cal que la entreguin els escoltes nous d’aquest any o els altres si hi ha algun canvi en les dades
bancàries). El cobrament s’efecturarà durant el mes de novembre.

-

Sortida de Nadal i Campaments
La quota anual del G.E.Ch, la Sortida de Nadal, les sortides programades pel CMS
(Pasqües), el campament d’estiu (C/LL, LL/D i R/G) i la Ruta (P/C) es cobraran per domiciliació
bancària. L’autorització de cobrament quedarà feta una vegada entregada la inscripció.
En cas de no-assistència a la sortida un cop fet el pagament, el G.E.Ch no retornarà un
30% de l’import d’aquesta en concepte de paga i senyal, per tal de poder fer front a les
despeses que pugui ocasionar la baixa de l’escolta.
Per tal de facilitar la tasca del cobrament per domiciliació bancària us preguem la
màxima puntualitat en l’entrega de les autoritzacions als monitors. En cas de que no la
poguéssiu lliurar dins el termini marcat, és necessari que us poseu en contacte amb els monitors
de la branca del vostre fill/a.

-

Baixa d’un escolta del G.E.Ch.
En cas que un escolta s’hagi de donar de baixa, s’ha de comunicar al kraal de manera
formal per part de la família. Si no hi ha cap tipus de comunicació, any rere any es continuarà
cobrant la quota anual, ja que l’escolta encara estarà a les llistes.
En cas que l’escolta es doni de baixa quan la quota ja estigui cobrada, aquesta no es
retornarà.

-

Altres informacions d’interès
Durant tot el curs, podeu entregar documents, autoritzacions, etc a la secretaria del
C/Temple si els monitors de branca així ho expressen, però MAI diners en efectiu.
Per assistir a les sortides de més d’un dia, és imprescindible estar al corrent de tots els
pagaments del GECh.
Tots els pagaments s’efectuaran al voltant de les dates de les sortides. Preguem que feu
les previsions oportunes.
Si durant el curs teniu qualsevol dubte sobre l’administració, us podeu dirigir al correu
electrònic gech.economia@gmail.com.
Atentament,
El Kraal del GECh

Sempre a punt!!!

