COLÒNIESD’ESTIU2022
QUÈCALTENIR ENCOMPTEPERFERLAINSCRIPCIÓ?
•

Reunió informativa
Seràatravés d’unareunió online el dimarts 12 d’abril a les 18:00h enelsegüentenllaç:
https://meet.google.com/fuf-kfgn-ygk

•

Dies dematriculació
Lesmatriculacionsalescolònieslesobriremdel25d’Abrilal20demaigpodeurealitzar la inscripciósegons la franja
d’edat als següents enllaços:
Alumnes de P5 a 2n - Enllaç https://mestempslliure.typeform.com/sentmenatP5-2on
Alumnes de 3r a 6è – Enllaç https://mestempslliure.typeform.com/sentmenat3-6Pri
Alumnes de 1r i 2n d’ESO - https://mestempslliure.typeform.com/sentmenatESO

•

Documentaciónecessària que cal tenir preparada per fer la inscripció
Una fotografia o PDF de l’infant.
Una fotografiao PDF de la targeta Sanitaria (CATSALUT) o bé l’assegurança privada.
Una fotografia o PDF del carnetdevacunes actualitzat.
Una fotografia o PDF de Recepta mèdica si s’escau.
Una fotografia o PDF de la fulla d’autoritzacions.
Una fotografia o PDF de la Fulla d’autorresponsabilitat del Departament de Joventut.

•

Formade pagament
El cost de les colònies de 4 dies i 3 nits (sense el dinar del primer dia) és de:
Alumnes de P5 a 2n 175€
Alumnes de 3r a 6è 205€
Alumnes de 1r i 2n d’ESO 220€
En el moment de fer la inscripció caldrà fer el pagament del 50%.
El segon pagament s’haurà de fer abans del dia 13 de juny en el numero de compteIBANES 62 0081-01051100-0262-7270 indicant el nom i cognom delnen/a i colònies Sentmenat.En aquest segon pagament s’haurà
de fer la resta de l’import corresponent de les colònies amb el cost delautocar, que un cop tinguem les
places definitives us farem arribar un correu amb la suma de les dues coses.

INFORMACIÓBÀSICADATES IPREU DELESCOLÒNIES











Les datesde les colònies seran la setmana del 27 al 30 de Juny 2022.
Elpreunoincloul’autocard’anar itornar(dividiremel cost ambelsparticipantsfinalsapuntats).
Lacasade colòniesserà La Censada (Santa Margarida de Montbui)
L’anada i tornada serà amb autocar i ens trobarem el dia 27 de Juny a les 9:00h al pàrquing de sorra delcostat del
camp de futbol i la tornada serà el dia 30 de Juny a les 17:00h al mateix lloc. És molt important per un
bonfuncionament la puntualitatde les famílies.
Us recordem que el dinar del primer dia l’heu de portar de casa.
Serveis Educatius Més Temps Lliure S.L. no s’endurà cap participant a les colònies sense les
fullesd’inscripció ben complimentades i sense la targeta original del Cat Salut aquesta s’haurà d’entrega el
dia dela sortida.
Realitzaremcontroldetemperatura al pujar alautocar.
En el cas d’alguna simptomatologia de la covid19 durant els dies de colònies serà imprescindible que esvingui a
buscar al alumne i portar al CAP a fer prova PCR, comunicant a la comissió organitzativa o al’empresaquina estatel
resultatdelaprova.

COLÒNIESD’ESTIU2022
OBJECTIUSBÀSICS DELES COLÒNIES
TenintencompteelsobjectiussegonselCentred’Interès,exposaremelsobjectiusperetapeseducatives,jaqueencad
a unatrobem etapes biològiquesi psicològiquesdiverses.
Prèviament,podemconcretarelsnostresobjectiusgeneralsperalsgrupsd’infantsijovesenelsquatresegüents:
1.
2.
3.
4.

Afavorirundesenvolupament personaldelsparticipants
Aconseguir una autonomiafísica i personal
Participarenlesdiferentsactivitatspresentades
Treballar enequip

QUINMATERIALCALPORTAR?
o Motxilla(petita)per lessortides
o Robaderecanvi i interior,mudes...
o Banyador,xancletes itovalloles(dutxaipiscina)
o Samarretes demànigacurtai/ollarga
o Pantalonscurtsi/ollargs
o Sabatescòmodes, perpracticar esportsi anar perlamuntanya.
o Samarretablanca(per tenyir)
o Necesserambestrisd’higienepersonal
o Sac dedormir
o Roba d’abricoanorac(nit)
o Canguro impermeable
o Cremasolar,protecciólabial,repel·lentdemosquitsigorra
o Lotollanterna
o Esmorzari dinardel primerdia
o 1Mascareta perdiaamb alguna de recanviamb el nom delnen/a

RECORDEM: que cal durlarobabenmarcada amb elnomicognoms.
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Autorització familiar:
Autoritzo a participar a les colònies d’estiu 2022 que Serveis Educatius Més Temps Lliure SL organitza a la casa de colònies la Censada. Que coneix tota la
normativa de funcionament i la programació d’activitats que es fan, estant d’acord amb ella i autoritzant a què hi participi, poden agafar, si s’escau,
transport pel seu trasllat. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta autorització al trasllat del nen/a, en
cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota direcció facultativa.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades Personals, us comuniquem que amb la signatura
del present document, vostè atorga el seu consentiment explícit perquè les dades que ens faciliti s'incorporin i siguin tractats en fitxers sota la
responsabilitat de SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE SL amb CIF B66608092 i domicili a carrer Còrsega, 438 local, 08037, Barcelona, per tal de
poder prestar-li els serveis contractats, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'Empresa i els seus serveis, i són
cancel·lats després del compliment del període establert legalment.
Les dades facilitades podran ser comunicades en cas necessari a administracions públiques i qualsevol altra entitat encarregada de tractament per poder
complir amb els serveis contractats.
SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE SL es compromet a tractar les seves dades d'acord amb la legislació vigent i a no comunicar o cedir aquesta
informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la prestació dels serveis contractats tal com
s'indica a el paràgraf anterior.
La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els serveis a què es refereix aquest contracte.
Així mateix, us informem de la possibilitat que teniu d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat
mitjançant escrit dirigit a SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE SL o bé al correu electrònic dpd@octalia.es.
Signatura del pare/mare/tutor-a

SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE SL posa en coneixement les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l'empresa, tant el telèfon
930 107 160 com el correu electrònic info@octalia.es.
Signatura del pare/mare/tutor-a

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i la pròpia imatge i per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per això, la direcció de SERVEIS EDUCATIUS MÉS
TEMPS LLIURE SL demana el consentiment per poder publicar imatges on apareguin els seus clients, individualment o en grup, durant la realització de
diferents esdeveniments i activitats de l'empresa.
Aquestes imatges passaran a formar part d’un fitxer de dades el tractament del qual és responsabilitat de SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE SL.
Vostè podrà exercir els seus drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació - Supressió, Oposició, Limitació de Tractament i Portabilitat de les Dades dirigint-se a
SERVEIS EDUCATIUS MÉS TEMPS LLIURE SL a l'adreça carrer Còrsega, 438 local, 08037, Barcelona o per correu electrònic a dpd@octalia.es.
Signatura del pare/mare/tutor-a
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Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la Covid19Declarosota la mevaresponsabilitat:
o Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto
lescircumstànciesiriscosqueaquestasituaciópotcomportarduranteldesenvolupamentdel’activitatd’e
ducacióenel lleure en la queen/laparticipa. Així mateix, entenc quel'equip de dirigents i
l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències quepuguinocasionar-se
enrelació ala pandèmia durantl'activitat.

o Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les
actuacionsnecessàriesquepodenhaversededuratermesiapareixuncasd’unmenord’edatambsimptomatologiacompatible
amblaCovid19duranteldesenvolupamentdel’activitat.

per en/la
o Que m’encarrego d’aportar les quantitat necessària de mascaretes
......................................pelsdiesqueduril’activitat,encasqueaixíhorequereixil’equipdedirigents.
o Queinformaréal’entitatorganitzadoradequalsevolvariaciódel’estatdesalutd’en/la
..................................................compatibleamblasimptomatologiaCovid-19mentreduril’activitat,així
com de l’aparició dequalsevol casde Covid-19enelseuentornfamiliar.

Finalment,

que amb caràcter
previ a la realització
l’activitat,en/lacompleixels requisitsdesalutsegüents:

de

o Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,
dificultatrespiratòria,malestar, diarrea ) oambqualsevolaltrequadreinfecciós.
o No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada
oamb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la
realitzaciódel’activitat.

Nomésmarcar encasde menor ambpatologiacrònica complexaconsiderada deriscperlaCovid-19:
o Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la
sevaparticipacióenl’activitat.

Nomicognoms,DNIi signaturapare/mareotutor/tutora

Datailocalitat

