REUNIÓ INFORMATIVA A PARES, MARES I TUTORS/ES:
La reunió informativa de colònies és molt important per a l’intercanvi d’informació entre
les famílies i l’equip de monitors. Presentarem l’equip, les colònies a Clar del Bosc i
debatrem els possibles dubtes o inquietuds. A més d’això, cal que entregueu TOTS els
documents següents:
-

-

FITXA D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ (disponible a la web després de les preinscripcions)
JUSTIFICANT DE PAGAMENT
FOTOCÒPIA DEL CARNET DE VACUNES DEL NEN/A
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DATA: Divendres 18 de Maig del 2018
HORA: 21:00 h.
LLOC: Teatre Foment de Juneda

*Demanem, si us plau, la vostra assistència (sense els fills/es) i la màxima puntualitat possible.

BEQUES:
Tenim a la vostra disposició la
possibilitat de sol·licitar beques
per al pagament de les colònies.
Si hi esteu interessats no
dubteu de posar-vos en
contacte amb nosaltres i us
informarem!

CONTACTE:
www.estelnou.cat
estelnoujuneda@gmail.com
618373056 (Roger)
691532136 (Albert)

Després de molts esforços l’estiu passat, els nostres aventurers van
aconseguir trobar la panyoleta d’or necessària per a complir els nostres
30 anys d’història... I ja els tenim aquí!!!
Novament, aquest estiu 2018, carregarem motxilles amb noves
emocions, activitats, jocs, cançons que no us podeu perdre!
Seguim fent camí!!!

COL·LABORA:

QUÈ HE DE SABER?
QUI S’HI POT APUNTAR?

SEGON: Els dies següents (19 o 20 de FEBRER) rebreu un e-mail amb el llistat de
nens i nenes preinscrits a les colònies, enumerats segons l’ordre d’inscripció
corresponent (per si fos necessari fer el sorteig de places). En cas contrari, el
correu us confirmarà que ja esteu inscrits a les colònies del 2017!!!

Tots els nens i nenes que hagin nascut entre els anys 2004 i 2009.
ON ANIREM?

TERCER: El divendres 23 de FEBRER hi haurà el sorteig de places al teatre foment
de Juneda si es dóna el cas que es supera la quantitat de 140 places.

L’entorn on estarem ubicats aquest any és el Pla de l’Estany, en la localitat de
Pujarnol i a la casa de colònies Clar del Bosc.
QUINS DIES ESTAREM DE COLÒNIES?
Novament, marxarem la primera quinzena de Juliol, concretament des del
dimecres 4, fins al diumenge 15.
QUANT COSTA?
El preu de les colònies és de 450€. Hi inclou: el viatge d’anada, l’estada,
l’assegurança, la samarreta, la “panyoleta”, la correspondència i un llarg
etcètera!!!

QUÈ HE FER DESPRÉS DEL SORTEIG?
1. Ingressar 50€ per la reserva de la vostra plaça entre el 24 de FEBRER i el 4 de
MARÇ. Amb aquesta reserva teniu la plaça assegurada a les colònies. En cas de no
fer l’ingrés, la vostra preinscripció no assegura la posterior inscripció.
2. Ingressar el primer pagament de 200€ entre els dies 1 i 15 d’ABRIL.
*Si voleu fer el pagament en un únic ingrés de l’import restant (400€), ho podeu
fer durant les mateixes dates del primer pagament.
3. Ingressar el segon pagament de 200€ entre els dies 1 i 13 de MAIG.

QUINS PASSOS HE DE SEGUIR PER APUNTAR-ME?
PRIMER: Entrar a www.estelnou.cat i omplir les dades que es demanen en la
inscripció (noms i cognoms, data de naixement, correu electrònic...) durant els
dies 16, 17 i 18 de FEBRER (cal fer-ho dins del període marcat, no abans).

TOTS AQUESTS INGRESSOS CAL FER-LOS AL SEGÜENT COMPTE CORRENT:

2100-0224-69-0200141032 “La Caixa”
Concepte d’ingrés = Nom del nen/a

CODI DE TRANSFERÈNCIA: 0311955
*Cal inscriure’s de forma individual per tal de facilitar la gestió de les inscripcions. En cas de ser un
grup d’amics, germans/es.... feu la inscripció de forma seguida. És a dir, reuniu totes les dades (e-mail
inclòs) i entreu de forma individual des d’un mateix ordinador. Un cop entreu la inscripció, rebreu un
correu de confirmació.

*FORA DE TERMINI NO ES PODRÀ EFECTUAR EL PAGAMENT I, EN CAS DE FER-SE ENDARRERE AMB
LA INSCRIPCIÓ, NOMÉS ES RETORNARÀ EL SEGON PAGAMENT SI NO ÉS PER FORÇA MAJOR.

4. Omplir la fitxa d’inscripció i assistir a la reunió informativa amb TOTS els
documents que es demanen a continuació.

