
                 COLÒNIES 2016

INFORMACIÓ GENERAL DE LES COLÒNIES D'ESTIU PELS CURSOS DE P5 A 5È 

Casa de colònies: VILLA ENGRÀCIA  (http://www.eixestels.com/casa-de-colonies/villa-engracia/)

Estada: del 27 al 29 de juny de 2016.

Preu: 147 €.

Pagament:  Dues quotes.  La primera a l’abril  i la segona al  maig, per un import de 73,50 € cada
una.

Inscripcions: Fins al 31 de març.  A partir d'aquesta data no s'acceptaran més inscripcions.

IMPORTANT: Heu d'omplir els dos fulls d'inscripcions, el de l'AFA i el d'Eix Estels i entregar-los a la
secretaria de l'AFA abans de la data indicada.

NOTA: Els preus inclouen pensió completa per als dies contractats, dinar del primer dia, activitats
segons  programa,  monitoratge  24  hores,  material  per  a  les  activitats,  assegurança  de
responsabilitat  civil,  ús  de  les  instal·lacions,  transport  anada  i  tornada  des  de  l’escola  amb
monitors. 

Recordeu que en cas de baixa injustificada a partir del dia 1 de juny no es retornaran els diners.

AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR

En/Na......................................................................................................................................................

Telèfon de contacte: Mòbil i Fix............................................................................................................

Correu Electrònic.....................................................................................................................................

Amb DNI número................................com a pare, mare o tutor responsable del nen/a ….......................

…............................................................................... del curs …..................

AUTORITZO: 

   Que pugui assistir a les colònies d'estiu organitzades pels dies 27, 28 i 29 de juny a la casa 

                     de colònies Villa Engracia ( a Les Masies de Poblet, 43440 Espluga de Francolí).

    A domiciliar en el compte corrent següent: (només en cas que sigui diferent de l'habitual)

                       C.C. (IBAN) __________________________________________________________ 

                       els imports de les quotes corresponents a les colònies (abril: 73,50 € i maig 73,50 €)

Signatura: 

Nom i DNI:

Important: Per gaudir de les colònies, s’ha d’estar al corrent de pagament; en cas contrari, la
preinscripció quedarà anul·lada automàticament.

En el cas hipotètic que el nen tingués problemes greus de comportament, la casa de colònies es
reserva el dret de trucar a la família perquè el vinguin a buscar.

S’eximeix de qualsevol responsabilitat als pares acompanyants.


