
 

COLÒNIES – 2013 
 

REUNIÓ DE COLÒNIES: 28/gener/13 a l’escola 16:45 h  
 
DATES    : 17,18 i 19 maig 2013 
LLOC    : Casa de Colònies: Mas Banyeres 
POBLACIÓ   : Centelles (Osona) 
HORARI   : Sortida
       des de la Plaça Gal·la Plàcida  

 : dia 17/05/2013 a les 9:00h. 

                    Tornada
       al mateix punt. 

 : dia 19/05/2013 a les 17:00h. 

EMPRESA   : Eix Estels 
ACTIVITATS PROGRAMADES: Escola de cinema 
COMPANYIA D’AUTOCARS : Autocars IZARO 
MONITORATGE  :  24 hores + acompanyants de l’AMPA 
RÀTIO    : 1 monitor/-a per cada 10 nens/-es  
CUINA    : Pròpia 
PREU    : SOCIS AMPA  : 130,00 Eur 
     NO SOCIS AMPA : 160,00 Eur 
 
CONDICIONS DE PAGAMENT I INSCRIPCIÓ: 
 
  

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ 
 

 
IMPORT A PAGAR 

 
 
1er  
TERMINI 
 

 
Del    01 / 02 / 2013 

al 
12 / 02/ 2013 

 

 
SOCIS  45 € 

 
NO   SOCIS  55 € 

 
 
 
2on  
TERMINI 
 

 
Del  01 / 03 / 2013 

al 
12 / 03 / 2013 

 

  
SOCIS  45 € 

 
NO   SOCIS  55 € 

 
 
 
3er  
TERMINI 
 

 
Del  02 / 04 / 2013 

al 
12 / 04 / 2013 

  
SOCIS  40 € 

 
NO   SOCIS  50€ 

 
 
PER FER L’INGRÉS : 
CATALUNYA CAIXA, Plaça GAL-LA PLACÍDIA, Cte: 2013-6098-44-0200227328 
FEU CONSTAR EL NOM DEL NEN/A EN FER L’INGRÉS 
 
NOTA : És possible fer el pagament complet en una vegada.  



 
 
 
  
 
 
1r- Pagament del 1r. termini abans del 12/02/13, (feu constar el nom del nen/-a al fer l’ingrés i 
porteu una còpia a secretaria de l’Ampa) 
 
2n- Als inscrits en primer termini us farem arribar diversos documents: 

 full informatiu de la casa 
 fitxa d'inscripció que haureu de completar i retornar 
 rebut per a fer efectius els pagaments restants (del 12/03/2013 i 12/04/2013) – 

 
3r-  Us farem  arribar altres documents (horaris, menú diari, equipament a portar, telèfons de la 
persona responsable i acompanyants) i ens haureu de retornar aquesta documentació per a la 
casa de colònies: 

Feu 
constar el nom del nen/-a en fer l'ingrés i porteu una còpia a la secretaria de 
l'AMPA 

 fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne/-a 
 fotocòpia del llibre de vacunes de l'alumne/-a 
 targeta sanitària original (a lliurar el dia de sortida) 

 
 
QUAN S’ENTÉN QUE UNA NENA O NEN ESTÀ FORMALMENT INSCRIT A LES COLÒNIES? 
 
Un cop s'hagi fet el primer pagament. 
Requisits indispensables per poder anar de colònies: 

 Haver fet tots els pagaments abans de la data final (12/04/2013) 
 Haver lliurat l’autorització signada 
 Haver lliurat la fitxa d'inscripció signada, la fotocòpia del llibre de vacunes i la targeta 

sanitària original el dia de sortida. 
 
 
SITUACIONS EXCEPCIONALS A CONTEMPLAR 
 
Els terminis són tancats i s’han de respectar. 
No obstant això, per motius mèdics certificats o familiars excepcionals (que seran valorats per 
la comissió de colònies) un nen o nena que ha complert tots els requisits i està inscrit 
formalment a les colònies, retornarem la part proporcional de l’import econòmic de la casa. 
També podrà apuntar-se algú fora de termini sempre i quan quedin places lliures tant a la casa 
com a l’autocar. En aquest cas però el preu serà el total anunciat i s'haurà de fer efectiu en un 
sol termini i s'haurà de lliurar el justificant juntament amb tots els documents signats.  
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