COLÒNIES D’ESTIU 2022
QUÈ CAL TENIR EN COMPTE PER FER LA INSCRIPCIÓ?
•

Reunió informativa
Serà a través d’una reunió online el dimarts 19 d’abril a les 18:00h en el següent enllaç:
https://meet.google.com/hkt-ofpq-iar

•

Dies de matriculació
Les matriculacions a les colònies les obrirem del 23 d’Abril al 23 de maig podeu realitzar la inscripció el
següent enllaç: https://mestempslliure.typeform.com/MasBoadellaCol

•

Documentació necessària que cal tenir preparada per fer la inscripció
Una fotografia o PDF de l’infant.
Una fotografia o PDF de la targeta Sanitaria (CATSALUT) o bé l’assegurança privada.
Una fotografia o PDF del carnet de vacunes 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.

•

Forma de pagament
El cost de les colònies de 5 dies i 4 nits és de: 250€
En el moment de fer la inscripció caldrà fer el pagament del 50%.
El segon pagament es farà per remesa bancària la setmana del 13 de juny en el numero de compte que ens
hagueu indicat a la fulla de domiciliació bancària. Aquells rebuts que ens siguin retornats se’ls hi aplicarà
una penalització de 5€
En aquest segon pagament sumarem el cost de l’autocar en funció de les places inscrites.
Fins a 20 inscripcions caldrà sumar 35€
Fins a 30 inscripcions caldrà sumar 30€
Fins a 40 inscripcions caldrà sumar 25€
Fins a 50 inscripcions caldrà sumar 20€

INFORMACIÓ BÀSICA DATES I PREU DE LES COLÒNIES
 Aquestes colònies van adreçades als alumnes de 4t, 5è i 6è de primària.
 El preu no inclou l’autocar d’anar i tornar (dividirem el cost amb els participants finals apuntats).
 Les dates de les colònies seran la setmana del 27 de juny a l’1 de Juliol 2022.
 La casa de colònies serà 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 a l’escola i la tornada serà el dia 1 de
Juliol a les 17:00h a l’escola. És molt important per un bonfuncionament la puntualitat de les famílies.
 Serveis Educatius Més Temps Lliure S.L. no s’endurà cap participant a les colònies sense les fulles
d’inscripció ben complimentades i sense la targeta original del Cat Salut aquesta s’haurà d’entrega el dia
de la sortida.
 Realitzarem control de temperatura al pujar al autocar.
 En el cas d’alguna simptomatologia de la covid19 durant els dies de colònies serà imprescindible que es vingui a
buscar al alumne i portar al CAP a fer prova PCR, comunicant a la comissió organitzativa o a l’empresa quina estat el
resultat de la prova.
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OBJECTIUS BÀSICS DE LES COLÒNIES
Tenint en compte els objectius segons el Centre d’Interès, exposarem els objectius per etapes educatives, ja
que en cada una trobem etapes biològiques i psicològiques diverses.
Prèviament, podem concretar els nostres objectius generals per als grups d’infants i joves en els quatre
següents:
1.
2.
3.
4.

Afavorir un desenvolupament personal dels participants
Aconseguir una autonomia física i personal
Participar en les diferents activitats presentades
Treballar en equip

QUIN MATERIAL CAL PORTAR?
o Motxilla (petita) per les sortides
o Roba de recanvi i interior, mudes...
o Banyador, xancletes i tovalloles (dutxa i piscina)
o Samarretes de màniga curta i/o llarga
o Pantalons curts i/o llargs
o Sabates còmodes, per practicar esports i anar per la muntanya.
o Samarreta blanca (per tenyir)
o Necesser amb estris d’higiene personal
o Sac de dormir
o Roba d’abric o anorac (nit)
o Cangur o impermeable
o Crema solar, protecció labial, repel·lent de mosquits i gorra
o Lot o llanterna
o Esmorzar del primer dia
o 1 Mascareta per dia amb alguna de recanvi amb el nom del nen/a

RECORDEM: que cal dur la roba ben marcada amb el nom i cognoms.
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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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AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE REBUTS
En/na______________________________________________________________________________________________________amb DNI________________________
(Nom, cognom i DNI del firmant)
En representació del nen/a:_____________________________________________________________________________________________________________________
AUTORITZA a l’empresa Serveis Educatius Mes Temps Lliure SL amb CIF B-66608092 des de la data present en tant continuïn les relacions comercials entre ambdues parts, a efectuar els
cobraments mitjançant rebut bancari al compte bancari especificat en la present autorització, segons ho exigeix la Llei de Serveis de Pagaments 16/2009.
DADES DE L’ENTITAT BANCÀRIA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Nom de l’entitat bancària)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Domicili de l’entitat bancària)

IBAN

ES
Firma i segell de l’entitat bancària

Firma del pare/mare/Tutor/a
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Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la Covid-19
Declaro sota la meva responsabilitat:
o 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 que en/la 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.

o Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions
necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas d’un menor d’edat amb
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
o Que m’encarrego d’aportar les quantitat necessària de mascaretes
per en/la
...................................... pels dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equipde
dirigents.
o Que informaré a l’entitat organitzadora de qualsevol variació de l’estat de salut d’en/la
.................................................. 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
els requisits de salut següents:

previ

a

la

realització

de

l’activitat, en/la compleix

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

