
 
 

INFORMACIÓ COMANDA ROBA ESPORTIVA I BATES 
Benvolgudes/ts Mares i Pares, 
 
Us informem que l'AMPA oferirà el servei de venda d'equipament esportiu i bates pel curs 2020-
2021. 
 
Podeu comprar  per lots sencers o bé triar el que necessitin els vostres fills/es. Els preus els 
trobareu en els formularis de comanda que hem entregat per dinantia. 
Com el curs passat vam adquirir un xandall nou, les peces restants de l'antic xandall (pantaló llarg 
i pantaló curt) els tenim a preu molt reduït per a la seva liquidació (podeu consultar a l'AMPA 
preus i talles restants). 
 
Per efectuar les comandes haureu d’ enviar  els formularis degudament emplenats, juntament 
amb els comprovants de pagament del banc. 
 TENIU FINS AL DIA 26 DE JUNY per presentar la documentació completa al correu de  l'AMPA.  
 
elcucurull.ampa@gmail.com  

 
 
Els pagaments es podran realitzar de la següent manera: 
 

- O bé abonant el total per transferència al compte corrent de l'AMPA 
- O bé pagar el 50% del total per transferència al fer la comanda i un segon pagament pel 50% 

restant, del qual s'haurà de presentar el justificant el dia de la recollida dels materials 
encomanats. 

 
Les transferències s'hauran d'efectuar al compte corrent de l'AMPA que indiquem a continuació, 
indicant en el concepte, el nom complet de l'alumne/a i curs: 
 
ES77 0182 8668 5102 0000 4086 
 
El dia de la recollida dels  uniformes encara està per determinar. (Us informarem més 
endavant). 
 

  Per poder gaudir dels descomptes de la compra dels uniformes serà indispensable ser 
família sòcia de l'AMPA i haver abonat la quota del curs 2020-2021 en el moment de realitzar 
les vostres comandes, a més a més de no tenir cap deute pendent amb l'AMPA. 
Si no sou socis de l'AMPA no s'aplicarà cap descompte i la família haurà de pagar el preu de venda 
estipulat per a no socis. 
La comanda no quedarà confirmada fins a haver satisfet els pagaments requerits i haver 
presentat els justificants i fulls de comanda a l'AMPA. 
Un cop fetes les comandes, no es podran efectuar canvis ni cancel·lacions de les mateixes i no es 
podran retornar els imports abonats. 
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