Col·legis Parroquials

Mare de Déu de l’Olivar I
C. Santa Clara, s/n Tel. 150 23 17

Mare de Déu de l’Olivar II
Avgda. País Valencià s/n Tel. 150 72 91

Alaquàs, 17 de desembre del 2017
Benvolguts pares i mares:
Amb motiu de la realització de l’intercanvi cultural amb alumnat francès que es
durà a terme entre els mesos d’abril i maig, ens tornem a posar en contacte amb vosaltres
per informar-vos sobre les condicions per a la seua realització.
L’intercanvi es realitzarà en conjunt amb el centre Nuestra Señora de l’Encarnació de
Sueca. El nostre objectiu serà l’institut de la localitat de Figeac, situat al departament de
Lot la regió Midi-Pyrénées.

El preu serà de 300 € i inclou:
-

Transport amb autobús (inclou IVA, dietes i allotjament de conductor i els
desplaçaments per França).
Entrades i visites programades.
Assegurança d’accidents i responsabilitat civil amb Europ Assistance.
Com sabeu, un dels objectius de l’eixida és fomentar la responsabilitat dels vostres

fills. Per tant, necessitem que tant vosaltres com ells accepteu les condicions amb les
quals s’ha de realitzar l’intercanvi.
Com que s’han de fer les reserves i assegurar-se que l’intercanvi isca endavant,
s’ha de fer un ingrés de 100€, en concepte de Intercanvi amb França i el nom
complet de l’alumne al següent compte abans del 15 de gener de 2018:

ES33 3159 0003 1924 7760 1625 (Caixa Popular)

Per tal de garantir la viabilitat del viatge, aquest dipòsit podrà no ser retornat en cas de canvi
d’opinió i d’anul·lació del mateix.
Atentament,
el director i la professora de francès.
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Alaquàs, 17 de diciembre de 2017
Estimados padres y madres:
Con motivo de la realización del intercambio cultural con alumnado francés que
se llevará a cabo entre los meses de abril y mayo, nos volvemos a poner en contacto con
vosotros para informaros sobre las condiciones para su realización.
El intercambio se realizará conjuntamente con el centro Nuestra Señora de l’Encarnació
de Sueca. Nuestro objetivo será el instituto de la localidad de Figeac, situado en el
departamento de Lot y la región Midi-Pyrénées.

El precio será de 300 € e incluye:
− Transporte en autobús (incluye IVA, dietas y alojamiento del conductor y los
desplazamientos por Francia).
− Entradas y visitas programadas.
− Seguro de accidentes y responsabilidad civil con Europ Assistance.
Como sabéis, uno de los objetivos de la salida es fomentar la responsabilidad. Para
ello necesitamos que, tanto vosotros como ellos, aceptéis las condiciones con las que se
debe realizar la salida.
Puesto que se han de hacer las reservas y asegurarse de que el intercambio salga
adelante, se ha de hacer un ingreso de 100€, en concepto de Intercambio con Francia
y el nombre completo del alumno a la siguiente cuenta antes del 15 de enero de 2018:

ES33 3159 0003 1924 7760 1625 (Caixa Popular)

De cara a garantizar la viabilidad del viaje, este depósito podrá no ser retornado en
caso de cambio de opinión y de anulación del mismo.
Atentamente,
el director y la profesora de francés.

