
PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ I ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les places són limitades i la seva 
assignació, reserva i contractació està 
subjecta a l'ingrés del pagament total 
o de la primera quota. 

Malgrat existeixi una data de tancament 
pels pagaments, les places seran 
assignades per rigorós ordre de 
pagament. Es tindrà en compte l'ordre 
cronològic dels ingressos registrats al 
compte bancari. 

Una vegada cobertes les places existents, 
independentment de la finalització o no 
del termini establert, s’obrirà la llista 
d’espera seguint el mateix ordre 
cronològic dels ingressos registrats al 
compte bancari. Aquells que quedin en la 
llista d’espera poden optar per renunciar a 
la llista i sol·licitar la devolució de la quota 
efectuada, o bé restar a la llista pendents 
de les baixes que es puguin produir sense 
haver d’efectuar el segon i tercer termini 
de pagament, tot esperant l’obtenció de la 
plaça. Tanmateix, cal matisar que si els 
ingressos es realitzen telemàticament la 
data d’ordre oficial és la de la recepció al 
compte de l’Afa i no la data de realització 
de la transferència. 

Els pagaments efectuats abans del dia 
1 de març no seran vàlids.

És important respectar els terminis de 
pagament. En cas de no fer-ho (no 
efectuar el segon o el tercer pagament en 
el temps establert), pot comportar la 
pèrdua de la plaça, obtenint la devolució 
de l’import efectuat.

En el moment en què es publiqui la llista 
final de places assignades, les famílies 
hauran d’entrar a la web de l’AFA i 
descarregar els formularis d'inscripció 
(només els infants que no van fer colònies 
el curs passat) i autorització de 
desplaçament i imatge (tots els infants). 

Quan els tingueu omplerts, entregar 
a secretaria junt amb:
· Fotocòpia de la targeta sanitària* 
· Fotocopia del llibre de vacunació*

El dia de la sortida s’ha d’entregar 
la targeta sanitària original als 
responsables

Davant d'una situació excepcional, que haurà de ser valorada per la comissió de colònies, 
(per exemple, motius mèdics certificats o motius familiars rellevants), a un nen o nena que 
ha complert tots els requisits i està inscrit formalment a les colònies i que no hi pugui 
assistir, li serà retornada la part corresponent a l'import econòmic de la casa, no així 
l'import corresponent a l'autocar. 

ORGANITZA:

Comissió 
de colònies

més info 

Companyia d’autocars Guin Bus
Empresa casa de colònies: Eix Estels 
(www.eixestels.com)    
Monitoratge 24h
Ratio: 1 monitor x cada 10 nens
Cuina: pròpia

SITUACIONS EXCEPCIONALS A CONTEMPLAR

* Si ho vau entregar l’any passat i no hi ha
  modificacions, no cal presentar-ho

INGRÉS/TRANSFERÈNCIA: BBVA, Via Augusta i Travessera de Gràcia 
ES83 0182 8727 56 0200689968 (BBVA)

FEU CONSTAR EL CURS I NOM DEL NEN/A EN FER L'INGRÉS IMPORTANT : 

Terminis: Data límit: Import a pagar:

Abonament total 1er termini  
1/3 al 10/3

1er termini 1/3 al 10/3 

Socis AFA  168 €
No socis  189 €

Socis AFA    56 €
No socis    63 €

2er termini 1/4 al 10/4 Socis AFA    56 €
No socis    63 €

3er termini 1/5 al 10/5 Socis AFA    56 €
No socis    63 €

FORMES DE PAGAMENT
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Casa Mas Banyeres 
Carretera de Banyeres, 
08540 Centelles, Barcelona

2, 3, i 4 de juny Preu socis AFA     168 €
Preu no socis   189 €

SORTIDANOMBRE PLACES

Dia 02/06 a les 9 h 
Plaça Gal·la Placídia 

150 Places

TORNADA

Dia 04/06 a les 16.15 h  
Plaça Gal·la Placídia

quan què valOn anem


