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Benvolguda família,
Teniu en les vostres mans un projecte ple d’il·lusió i ganes de que els vostres fills i
filles gaudeixin d’una experiència extraordinària com és viure un munt de vivències en
les nostres COLÒNIES D’EDUCACIÓ EMOCIONAL EN L’ESPORT ARRELS 2015.
Lloc: La Granja de Sta. Mª de Palautordera amb 250.000 m2 d’instal·lacions per fer
els entrenaments esportius de futbol sala, patinatge, bàsquet, multiesports,...
combinats amb 3 sessions diàries d’educació emocional, per tal de millorar el
rendiment esportiu, ja que es tracta de millorar l’autoestima, la cohesió de grup, la
comunicació positiva entre ells,...
Funcionament: de 10h a 13h i de 16h a 19h la meitat dels jugadors faran activitats
esportives, mentre que l'altre meitat estarà amb el monitor de La Granja fent les
activitats de creixement personal, molt engrescadores i estimulants. I a la nit també
hi haurà una activitat de 21h a 22,30h per a tots, discoteca, etc.
EL PREU ÉS DE 290’00 € I INCLOU:
-Pensió completa (esmorzar, dinar, berenar i sopar). Cuina casolana.
-Allotjament en habitacions amb lliteres (heu de dur el sac de dormir o llençols) en
una casa independent per a nosaltres sols.
-Una hora de piscina diària per al nostre grup.
-Activitats esportives i d’educació emocional de 10:00h a 13:00h, de 16:00h a 19:00 i
de 21:00h a 22:30h, amb la meitat dels nens/joves.
-Material propi per a les diferents activitats.
-Una pista esportiva per a cada 20 nens/es aproximadament
-Desplaçament: Anada i tornada en autocar.
-Dies:

1r. torn:

Del dilluns 6 de juliol al 10 de juliol de 2015.

Les inscripcions es faran del dia 18 de març al 22 d’abril de 2015 de 17:15 a
20:00 hores al despatx de l’AE Campus Arrels (entrada pel pati de l’Escola Arrels).
El dia de la inscripció cal abonar el 50 % en efectiu o fent un ingrés en aquest
compte de LA CAIXA ES96 2100 3201 31 2200420505, indicant el nom de
l’alumne, i portar la fitxa d’inscripció amb la foto, la fotocòpia de la targeta sanitària i
la fotocòpia de la cartilla de vacunació o del certificat mèdic del noi/a, si no ha fet
campus anteriorment amb nosaltres.
El 50 % restant, també en metàl·lic o ingrés, s’abonarà abans del 13 de juny de
2015.
Si el participant anul·la la inscripció, se li retornarà el 95 % de l’import pagat sempre
que ho notifiqui almenys 15 dies abans del inici de l’activitat.
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FITXA INSCRIPCIÓ COLÒNIES D’EDUCACIÓ EMOCIONAL EN L’ESPORT
AE CAMPUS ARRELS (ESTIU’2015)
Nº
Cognoms (ALUMNE): ........................................................
Nom: ..................................................
Talla Samarreta: 8/10 - 12/14 – S – M – L - XL
Adreça: ..........................................................................................Població: ................
Codi Postal: ...........................Telèfon: ............................. / ................. .........................
Data Naixement: ...........................
Nom dels pares: ...................................................... / ..................................................
Adreça electrònica pare: ................................................................................
Adreça electrònica mare: ..............................................................................
Escola: ......................................................... Curs: .....................................................
Del 6 al 10 de juliol

Total a pagar:

290’00 €

A compte
Pendent de pagament




Període d’inscripcions: del 18 de març fins al 22 d’abril de 17:15 a 20:00 hores, al despatx de l’AE Campus
Arrels (entrada pel patí de l’Escola Arrels).
El pagament es pot fer en efectiu o amb un ingrés al compte de

LA CAIXA ES96 2100 3201 31 2200420505 amb el nom de l’alumne.
o

El dia d’inscripció cal abonar en efectiu o amb un ingrés el 50 % de l’import. La resta es farà abans del 13
de juny. S’haurà de dur la següent documentació:
1. Aquesta Fitxa d’inscripció degudament complimentada amb una fotografia.
2. Fotocòpia de la targeta sanitària. (si no ha fet cap campus amb nosaltres)
3. Fotocòpia del carnet de vacunació actualitzat. (si no ha fet cap campus amb nosaltres)

Qüestionari mèdic:
Pateix alguna malaltia crònica
Té algun tipus de discapacitat física o psíquica
Segueix algun tractament específic
Té alguna al·lèrgia
Segueix alguna dieta

□
□
Si □
Si □
Si □

□
□
No □
No □
No □

Si

No

Quina ................................................................

Si

No

Quina ................................................................
Quina ................................................................
Quina ................................................................
Quina ................................................................

D’altres: ............................................................................................................................................................................................
Assegurança mèdica :
Seguretat Social □
Altres
□
Cap Assegurança □
En cas d’urgència cal avisar a:
1 ............................................................................................................... Telèfons: ...................................................................
2 ............................................................................................................... Telèfons: ...................................................................
Autoritzacions

En/Na ...............................................................................................amb DNI ................................autoritzo al meu fill/a
...........................................................................................................a participar en les Colònies d’EDUCACIÓ EMOCIONAL
EN L’ESPORT organitzades per l’AE Campus Arrels, a Sta. Mª de Palautordera, del 6 al 10 de juliol de 2015.
Si □ No □ Autoritzo a l’AE CAMPUS ARRELS a fer fotos i/o enregistrar imatges del meu fill/a durant el transcurs de les
COLÒNIES D’EDUCACIÓ EMOCIONAL EN L’ESPORT’2015, amb la finalitat de documentar les activitats.

Signatura (mare, pare o tutor)

* De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’AE Campus Arrels l’informa que les seves dades personals
obtingudes mitjançant la complementació d’aquest document seran incorporades a un fitxer informatitzat que té com a finalitat la coordinació de les
activitats i la prevenció de situacions que pugin afectar a la salut dels participants. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
previstos per la Llei dirigint-se a l’AE Campus Arrels carrer Cardenal Tedeschini 76-80 08027 Barcelona o a traves de la seu correu electrònic
aefs.arrels@gmail.com*

