
Inscripcions i més informació:

Casa de Colònies Torre del Coll
Sant Antoni, 13. Camprodon 
Tel. 629 031 582
activitats@bastimentsaventura.com

Inclou

Allotjament en pensió completa, 
activitats (basses, senderisme, 
caiac, hípica, multiaventura, BTT, 
tirolines, piscina, jocs de nit, 
discoteca, etc) i assegurança.

Dates

Entrada diumenge a partir de les 17 h 
i recollida divendres a partir de les 
17 h.

Lloc 

Casa de Colònies Torre del Coll

Edat 

De 8 a 16 anys

Material que cal dur 

· Sac de dormir o llençol de sobre 
i coixinera
· Roba d’abric segons l’època
· Cangur per al vent i la pluja
· Calçat vell (per poder-lo mullar)
· Calçat còmode per caminar 
(bambes o similars)
· Gorra pel sol
· Banyador, tovallola i crema solar.
· Cantimplora, lot i motxilla petita 
per a les excursions 
· Una mascareta per cada dia i una 
bossa on guardar-les.
· La resta de material normal per a 
una estada de colònies, tot marcat 
amb el nom.

Setmanes

Del 27 de juny al 2 de juliol

Del 4 al 9 de juliol

De l’11 al 16 de juliol

Del 18 al 23 de juliol

Preus 

495 euros per setmana

Descomptes

10% a partir del 2n germà

Aquest estiu 
colònies a 
Camprodon 
De diumenge a divendres: sis dies i cinc nits

T’hi animes? #EstiuActiu21



Nom                                                          
1r cognom                                          
2n cognom
Adreça                                                               
Població                                                                                
CP
Data de naixement: (dia/mes/any) 

Pren cap tipus de medicació? 
Pateix alguna al·lèrgia i/o intolerància?
Sap nedar?
Nom del pare, mare o tutor
Telèfon de contacte 
(feina, mòbil, particular)
Adreça electrònica

Inscripcions i més informació:

Casa de Colònies Torre del Coll
Sant Antoni, 13. Camprodon 
Tel. 629 031 582
activitats@bastimentsaventura.com

D´acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de juny, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d'abril 
(RGPD), BASTIMENTS AVENTURA manté una política de privacitat amb les dades personals. Us informem que  les vostres dades están incorporades a les bases 
de dades de  BASTIMENTS AVENTURA, i que són objecte de tractament a fi d'oferir-vos la millor prestació de serveis possible i poder atendre els compromisos 
derivats de la relació comercial que mantenim. Si no hi esteu d’acord podeu exercir els vostres drets d´accés, rectificació, cancel.lació o oposició de les vostres dades 
personals  comunicant-nos-ho a l’adreça activitats@bastimentsaventura.com

Pagament: cal fer un ingrés
Per al pagament s’ha de fer un ingrés al número de compte ES 81 0182 3138 6201 0150 7203 del BBVA a nom de 
MARC NAVARRO i MOYA o un BIZUM al 629 031 582. Cal indicar el nom del nen/a i la setmana escollida.

MARC NAVARRO i MOYA - c. de Sant Antoni, 13 - 17867 CAMPRODON -  NIF 43628427A
Registre Sanitari RSIPAC: 50.02917/CAT   -   Instal·lació Juvenil CC000136 - núm de cens d’OAFEMN C458629031582 
activitats@bastimentsaventura.com - www.bastimentsaventura.com

Drets d’imatge

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, 
del 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 fotografies en les que apareguin els seus fills/es on aquests siguin clarament identificables.
En/ Na (pare, mare o tutor legal)       
amb DNI              o passaport núm                                                                         autoritzo 
que la imatge del meu fill/a                                                                                    pugui aparèixer en fotografies 
corresponents a activitats relacionades amb Bastiments Aventura - Colònies Torre del Coll. Tant pel que fa el 
format web, filmacions destinades a difusió pública no comercial o fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit 
educatiu.

Camprodon,                de                               de 2021  

Signatura pare, mare o tutor

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

Signatura i DNI del pare, mare o tutor

Camprodon,                de                               de 2021

Fitxa 
d’inscripció
2021 Colònies#EstiuActiu21



Aquest estiu, 
colònies!

COLÒNIES #EstiuActiu20

INFORMACIÓ susceptible a canvis per adaptar-se a les 
normes que dictin els departaments de Sanitat i Joventut 
seguint l’evolució de la pandèmia de la Covid-19

Inscripcions
· S’han de fer tan aviat com sigui posible. La inscripció no será vàlida si no s’han complimentat TOTS els camps 
demanats i s’ha enviant TOTA la documentació sol·licitada (inscripció complimentada, declaració responsable del 
pares 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: diumenge a les 17h. Hora de sortida: divendres a les 17h
· Els nens i nenes entraran SOLS al recinte de la Torre del Coll per l’entrada que dóna a la zona d’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
· Grups fixos setmanals de 15 infants i dos monitors
· Presa i registre de temperatura, com a mínim 2 cops al dia i rentat de mans sempre que calgui
· Prioritat com sempre d’activitats a l’exterior
· Observació tant com sigui possible de la distància de seguretat
· Ús de mascaretes quan no es pugui garantir aquesta distància

Mesures d’higiene: material 
· Nosaltres subministrem gel hidroalcohòlic i garantim la desinfecció del material d’ús comú
· Cada nen ha de dur una mascareta higiènica per dia amb el seu nom, i una bossa de roba o de paper on tenir-
les guardades

· Cada nen ha de portar una ampolla d’aigua o cantimplora per al seu ús individual.
· En cas que un nen necessiti material de suport per a la piscina (bombolleta o manigots) cal que el porti de casa i 
que estigui marcat amb el seu nom

Per a més informació: www.estiuamblleure.cat

www.estiuamblleure.cat


Declaració 
responsable

COLÒNIES #EstiuActiu20

Declaració responsable en relació amb la situació 
de pandèmia generada per la Covid-19

Declaro sota la meva responsabilitat:

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies 
i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, 
en la qual en/na ...................................... ................participa. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat 
organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la 
pandèmia durant l’activitat.

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries 
que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la 
Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 

Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per en/na ...................................... per als dies 
que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents. 

Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut d’en/na ...............................
.........................compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de 
qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar. 

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/na ...................................... compleix els 
requisits de salut següents:

Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una 
persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat. 

Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:  

Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en 
l’activitat. 

 
Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora

Data i localitat                                 
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