Camp do Verão
DIRETRIZES DE REGISTO E FINANCEIRA

DIRETRIZES DE REGISTRO:


Registro do Camp de Verão começa Segunda-feira, dia 3 de Março para todos os 3 locais do clube



CRIANÇAS QUE NÃO SÃO MEMBROS: Você tem que pagar a taxa anual do clube (1º de Setembro a 31º
de Agosto) (US $ 25) no momento da matrícula no Campo de Verão.



Você também será obrigado a pagar um depósito de $25 para cada semana de campo para cada
criança.



Taxas que não foram pagas para Drop-In, Bus Transportation, Discovery Club or Happy Hours Preschool
tem que pagar o total de tudo que você deve no moment do registro do Campo de Verão.



Criança con EEC financial aid vouchers deve apresentar comprovante de "verão" durante o registro
para depósito a ser dispensado OU você é responsável por deixar um depósito não reembolsável de
$25 por semana campo por criança.



BGCMW Financial Aid é limitado mas está acessível. Recomendamos que as famílias interessadas em
ajuda financeira, preencham e enviem o pedido NO MAIS ATÉ do que no dia 1º de Maio. A ajuda
financeira NÃO cobre 100% da taxa semanal, mas cobre uma porcentagem da taxa semanal com base
nas necessidades de sua família. Para compartilhar a Ajuda financeira com todas as famílias que
precisam de ajuda, oferecemos apenas até três semanas de descontos por criança. Você é responsável
por pagar um depósito não reembolsável de $25 por cada semana de acampamento para cada
criança.



Lugares do Campo de Verão NÃO serão reservados. Nós vendemos acampamento de verão como um
primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Quando as semanas estão cheias, oferecemos uma lista de
espera, que será chamada em ordem.



Nós monitoramos as listas de espera regularmente. Entraremos em contato quando uma abertura
estiver acessível. A taxa de semana de Campo de Verão será devida no momento da inscrição na lista
de espera.



O BGCMW NÃO será capaz de acomodar Circunstâncias Especiais durante nosso programa de 8
semanas de verão, como consultas médicas, aulas particulares, MCAS, escola de verão e beisebol, jogos
de futebol etc. Pedimos desculpas por qualquer inconveniência que isso possa causar, mas é pelo
segurança do seu filho e de todas as outras crianças



Mudanças no registro de verão - deve ser feito por e-mail ou carta para o escritório correto do
BGCMW Club. Pedimos 2 semanas de antecedência e sua mudança não será oficial até que seja
confirmada por escrito pelo escritório do BGCMW Club.



Crianças devem usar suas camisas de acampamento em dias com viagens. Se o seu filho chegar sem
camisa no dia da viagem programada, você terá que pagar por uma camisa adicional ($10).



Vai ter uma taxa de $10 por crianças nos primeiros 10 minutos se você está atrasado. Depois você será
cobrado $ 5 para cada 5 minutos depois. O dinheiro deve ser pago no momento em que você pegar a
criança diretamente para as pessoas que trabalham no clube.



Os Membros de Marlborough DEVEM TER as seguintes Vacinas Necessárias: Measles, Mumps Rubella:
MMR#1, MMR#2; Diphtheria, Tetanus & Pertussis: DTap, DTP, DT, Td, TdaP; Polio: IPV/OPV #1, #2 and
#3; Hepatitis B series: #1, #2, #3.
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PAGAMENTOS, CANCALAMENTOS E OUTRAS REGRAS
FINANCEIRAS:
1. Aceitamos dinheiro, cheques, ordens de pagamento e cartões de crédito (Visa, MasterCard e
American Express). No local de Marlborough, podemos aceitar pagamentos usando seus
números de conta e roteamento de cheques
2. Quando você está registrando você é responsável por deixar um depósito não reembolsável
de $25 por semana campo por criança.
3. O total do semanal do Campo de Verão é devido 2 semanas antes do 1º dia de Campo.
Fatura(s) serão enviados pelo correio / e-mail para você 2 semanas antes da data de
vencimento.
4. Os Planos de Pagamento podem ser estabelecidos a qualquer momento com os diretores de
finanças ou de clube. Os Planos de Pagamento no Campo de Verão serão automaticamente
cobrados semanalmente ou quinzenalmente na sua Conta Bancária (APENAS EM Marlborough)
ou no Cartão de Crédito escolhido. Essas informações são coletadas pela equipe de finanças e
mantidas em um sistema seguro. Pagamentos devolvidos sob o plano serão cobrados uma taxa
adicional de US $ 25 para cada ocorrênci
5. Não haverá reembolsos, créditos ou pro-rating para dias perdidos.
6. Cancelamentos - para receber um reembolso total menos o depósito não reembolsável,
devemos RECEBER uma notificação por escrito / por e-mail duas semanas antes do primeiro
dia da semana de campo de verão que você está cancelando. Sem aviso prévio de 2 semanas,
não vai ter devoluções, créditos ou transferências de dinheiro de qualquer tipo para retirada,
falta de semanas de registro ou participação parcial.
7. Doença Prolongada - Se um membro não pode vir a campo devido a uma doença prolongada
com duração de 3 dias ou mais, a família pode pedir um crédito ou reembolso parcial menos
depósito não reembolsável. O pedido deve ser feito por escrito durante ou logo após os dias
perdidos e deve ser acompanhado por uma nota de médico.
8. Cobramos uma taxa de processamento de $ 25 por cheques devolvidos, cartões de crédito e
cheques eletrônicos. As taxas que não foram pagas com um cheque devem ser pagas em
dinheiro, ordem de pagamento ou cartão de crédito. NÃO mais cheques pessoais serão
aceitos.

Quem Contatar:
Framingham
Tammi Pudlo, Diretor do Clube
508-620-7145
tammi.pudlo@bgcmetrowest.org

Hudson

Marlborough

Mike Rugg, Diretor do Clube
978-562-9924
mike.rugg@bgcmetrowest.org

Steve Zepf
508-485-4912
steve.zepf@bgcmetrowest.org

