reserves@coloniesestanys.com
estanys.com

Benvolgut pare/mare/tutor,

PASSOS DE INSCRIPCIÓ
P er tal de inscriure el teu fill/a a les colònies de l’ASSOCIACIÓ D´ASSISTÈNCIA AL
JOVENT ELS ESTANYS cal que segueixis aquests passos:
1. Llegeix tota la información que troves a l’apartat “Colònies d’Estiu /
Informació” del nostre web.
2. Pre-inscriu el teu fill/a omplint el formulari que trobaràs a l’apartat “Colònies
d’Estiu / Inscripció”
3. Realitza el pagament del cost que indiquem de les colònies per tal de confirmar
la plaça del teu fill/a. En cas que canviéssiu de idea i, finalment, no vulguéssiu la
plaça, s’ha de notificar enviant un e-mail a reserves@coloniesestany.com
4. El primer dia de les colònies, haureu de portar la documentació que s’indica,
degudament omplenada:
 Dades generals i autoritzacions
 Dades mediques i autorització d’administració (en cas que calgui)
 Tarjeta sanitària (CatSalut o mútua); ha de ser l’original
 Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor que fa la inscripició
 Fotocòpia de la cartilla de vacunes

NORMATIVA
Totes les despeses que pugui tenir el nen/a durant les colònies estan incloses en
el cost d’aquestes. Tampoc hi haurà moment, durant les colònies, per poder
comprar “souvenirs” i la casa no disposa de màquines expenedores de menjar,
beguda, llaminadures... Per aquest motiu, no és necessari que portin diners ja
que, no tindran ocasió de fer-ne ús i només poden ser la causa de disputes i
discussions.
No està permès que portin aparells electrònics com; iPod, MP3, telèfon mòbil, càmeres
fotogràfiques... aquests aïllen l’infant impedint que es relacioni amb la resta del grup. El
seu ús pot portar a discussions i, finalment, també podrien espatllar-se. Així
doncs, demanem que tot aquest tipus d’aparell quedin a casa i, en cas que els
portin, l’equip de monitors no se’n fa responsable.

Gràcies per confiar en nosaltres!
Atentament,
L’equip de monitors i la direcció de
l’ASSOCIACIÓ D´ASSISTÈNCIA AL JOVENT ELS ESTANYS

