
Tarifes
Casal d’aventura:
De 9 a 13 h                    62 !
De 9 a 15 h (dinar inclòs)   102 !

Casal d’esquí:
De 8 a 14 h                   205 !
De 8 a 15 h (dinar inclòs)    235 !
Preus amb material i forfet inclosos

Material que cal dur 
Casal d’aventura:
Esmorzar
Calçat còmode
Aigua

Casal d’esquí:
Roba d’abric, guants i ulleres
Esmorzar
Material i/o forfait si se’n té

Descomptes
10% de descompte a partir 
del segon germà o germana

Casal d’esquí:
6 !/dia per forfait
5,50 !/dia per material
11,50 ! TOTAL

Més informació al 629 031 582

Casals de Setmana Santa: 
aventura o esquí!
No et quedis a casa….
gaudeix de la neu!!
gaudeix de l’aventura!!

4 DIES PER VIURE AL MÀXIM!
1 MONITOR CADA 6 PARTICIPANTS!

Nom i cognoms del nen o nena   

Titular del compte     NIF titular del compte:

Adreça    Codi postal i població

IBAN del número de compte:  ES

Tipus de pagament:            recurrent           pagament únic                     Data i localitat                     Nom i signatura del titular del compte

Ordre de domiciliació directa SEPA
Nom ordenant  Marc Navarro Moya - Bastiments Aventura
DNI  43628427-A   ·   Adreça  Sant Antoni, 13   ·   Codi postal i Població 17867 CAMPRODON - GIRONA
Amb la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza l’ordenant MARC NAVARRO I MOYA a enviar a l’entitat bancària del 
sotasignat les ordres de domiciliació necessàries per liquidar les quotes corresponents i autoritza l’entitat bancària a carregar els imports 
corresponents a les quotes al seu compte bancari.

Autoritzem el nostre !ll/a a realitzar les sortides i activitats previstes per l’empresa BASTIMENTS AVENTURA. Així mateix autoritzem al responsable de 
l’empresa a portar el nen al metge si cal.

Signatura pare, mare o tutor i DNI

Camprodon,   de   de 2021

Fitxa d’inscripció
Nom                                                                       1r cognom                                                                               2n cognom

Adreça                                                                                                     Població                                                                                      CP

Data de naixement: (dia/mes/any)   Nom del pare, mare o tutor

Telèfon de contacte (feina, mòbil, particular)      Adreça electrònica

Pren cap tipus de medicació?     Pateix alguna al·lèrgia?

Amb totes les m
esures vigents p

er
 la
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OV

ID

-19 ·

Atès que el dret de la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.01 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, dle 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a 
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’equip de direcció de Bastiments Aventura - Colònies Torre del Coll demanem el consentiment als pares/
mares o tutors/tutores legals per poder publicar fotogra!es en les que apareguin els seus !lls/es on aquests siguin clarament identi!cables.

Drets d’imatge
En/ Na (pare, mare o tutor legal)                                                      amb DNI o passaport núm                                 autoritzo que la imatge del meu !ll/a                                                        
                                                     pugui aparèixer en fotogra!es corresponents a activitats relacionades amb Bastiments Aventura - Casal Setmana 
Santa a Camprodon. Tant pel que fa el format web, !lmacions destinades a difusió pública no comercial o fotogra!es per a revistes o publicacions 
d’àmbit educatiu.
Signatura pare, mare o tutor i DNI

Camprodon,   de   de 2021



Inscripcions
· S’han de fer tan aviat com sigui 
possible. La inscripció no serà vàlida 
si no s’han complimentat TOTS 
els camps demanats i s’ha enviat 
TOTA  la documentació sol·licitada 
(inscripció complimentada, declaració 
responsable del pares, mares o tutors i, 
de manera optativa, però recomanada, 
carnet de vacunació).

· Dia màxim d’inscripció: el divendres 
anterior a la setmana que es vol 
inscriure l’infant. Les inscripcions 
es tancaran els divendres a la 1 del 
migdia. Si una inscripció arriba més 
tard, no podrà ser tinguda en compte.

· Les inscripcions seran setmanals, 
sense possibilitat de fraccionar el preu 
per dies.

Horaris, arribades 
i sortides
· Hora d’entrada i sortida: s’assignaran 
per a cada grup.

· Els nens i nenes entraran SOLS a 
la casa de colònies per l’entrada 
de l’aparcament, se’ls prendrà la 
temperatura i se’ls farà anar cap al grup 
assignat. 

· Pare, mares i acompanyants es 
quedaran a fora i es demana que també 
respectin les mesures de prevenció 
(distància de seguretat o mascareta).

· A la sortida se’ls esperarà també fora 
del recinte, els infants aniran sortint 
d’un a un.

 

Organització dels grups
· Presa i registre de temperatura, i rentat 

de mans a l’inici de l’activitat

· Prioritat com sempre d’activitats a 
l’exterior

· Observació tant com sigui possible dels 2 
metres de distància de seguretat

· Ús de mascaretes quan no es puguin 
garantir aquests dos metres.

Mesures d’higiene: material 
· Nosaltres subministrem gel 
hidroalcohòlic i garantim la desinfecció 
del material d’ús comú

· Cada nen ha de dur mascareta 
higiènica reutilitzable amb el seu nom, 
i una bossa de roba o de paper on 
tenir-la guardada si cal

· Cada nen ha de portar el seu esmorzar 
i una ampolla d’aigua o cantimplora per 
al seu ús individual.

· El material personal de cada nen/nena 
cal que estigui marcat amb el seu nom

Casals de 
Setmana Santa

Col·laborador: Inscripcions i més informació:
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Casa de Colònies Torre del Coll
Sant Antoni, 13. Camprodon
Tel. 629 031 582
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