2019

6 a 9 anys

10 a 13 anys

DEL 24 AL 30 DE JUNY

ENS HEM CONEGUT A LES COLÒNIES ESCOLARS
I US HO HEU PASSAT D’ALLÒ MÉS BÉ.
VOLEU REPETIR AQUEST ESTIU AMB ELS VOSTRES AMICS ?
De les ganes d’oferir unes colònies d’estiu on la confiança i la
proximitat són els eixos principals a l’hora de cuidar els vostres
fills, van néixer les Colònies del Collell Imagina’t i Aventura’t.

ELS CONEIXEM, ENS CONEIXEU:
ELS VOSTRES FILLS EN BONES MANS!
Havent conegut els vostres fills/es i sota el paraigua d’aquesta gran
casa: les seves instal·lacions, l’assistència mèdica i la responsabilitat
civil contractada, les activitats que ofereixen, la gestió de les intoleràncies, etc. ens veiem capaços d’oferir una estada inoblidable.
Tot això amb la tranquil·litat que els nostres monitors atendran els vostres fills/es les 24 hores del dia.

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

COMPLEX LÚDIC-ESPORTIU EL COLLELL
El complex lúdic-esportiu El Collell és una ﬁnca amb unes instal·lacions excepcionals i amb 150
hectàrees de prats, boscos i muntanya ubicada entre la Garrotxa i el Pla de l’Estany.
Està formada per un equip humà compromès, dinàmic, qualiﬁcat i molt professional amb més de 15
anys al servei del món educatiu i esportiu, organitzant colònies escolars i d’estiu, estades i campus
esportius. En el darrer any 220 escoles han escollit aquestes instal·lacions per dur a terme les seves
colònies: més de 15.000 nens, nenes i professors els avalen!

Com arribar-hi ?
Carretera de Sant Miquel de Campmajor al Torn s/n,
17850 Sant Ferriol.
Coordenades geogràﬁques:
42°150324’N - 2°658107’E
Telèfon: 972 57 40 60

DISTÀNCIA RESPECTE DIFERENTS CIUTATS:
• Girona: 32 km.
• Barcelona: 127 km.
• Olot: 30 km.
• Banyoles: 11 km.

Si entreu a la web: www.elcollell.cat podreu fer una ullada a les
instal·lacions amb què compta El Collell, veure els interiors,
exteriors de la casa i contemplar l’entorn on el vostre ﬁll desenvoluparà les colònies.
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ORGANITZACIÓ DE LES COLÒNIES
El Collell us presenta de nou les colònies d’estiu Imagina’t i Aventura’t perquè els vostres fills/es gaudeixin d’una
experiència inoblidable!

IMAGINA’T
Colònies per a petits de 6 a 10 anys que giren entorn d’un centre d’interès que els farà endinsar a una temàtica
motivadora. Descobriran i coneixeran coses noves traslladant-nos a móns màgics i de fantasia que de ben segur
quedaran gravats a la memòria!
Jocs, activitats, tallers, manualitats, gimcanes i molt més que us està esperant!

AVENTURA’T
Colònies per a nens i nenes de 11 a 14 anys. Qui no ha desitjat mai viure una gran aventura? Serà un estiu ple d’activitat a l’aire lliure! Trekking aquàtic, Hípica, Parcs d’aventura, Cinema a la fresca, Karaoke, Piscina, Gimcanes, jocs de
nit i moltes coses més us esperen aquest estiu al Collell. No hi falteu!

HORARI
· 08:00h Llevar-se

· 12:00h Piscina

· 16:00h Activitats

· 20:15h Parar taula

· 08:45h Parar taula

· 13:00h Canviar-se

· 17:30h Berenar

· 20:30h Sopar

· 09:00h Esmorzar

· 13:15h Parar taula

· 18:00h Activitats

· 21:30h Activitat de nit

· 09:30h Revisió d’habitacions

· 13:30h Dinar

· 19:30h Dutxes

· 23:00h Anem a dormir

· 10:00h Activitats

· 14:30h Lleure controlat
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QUÈ HEM DE PORTAR
· Mudes d’estiu: samarretes de màniga curta i pantalons curts
· Mitjons i roba interior
· Samarreta blanca
· Xancletes lligades o calçat esportiu vell
· Dessuadora / jersei per si a la nit refresca
· Impermeable o peça per la pluja
· Calçat esportiu i còmode (2 parells)
· Xancletes per la piscina / dutxa
· Tovallola per la piscina
· Banyador (si és precís bombolleta, taps, etc.)

· Necesser i productes d’higiene personal: tovallola per la
dutxa, xampú, gel o sabó raspall de dents, pinta, etc.
· Crema solar
· Crema pels mosquits
· Pijama
· Sac de dormir
· Llanterna (amb un joc de piles de recanvi)
· Gorra pel sol
· Cantimplora
· Bossa per la roba bruta
· Motxilla petita

US RECOMANEM:
Que marqueu la roba amb el nom del vostre fill/a.
Que feu la motxilla davant del nen/a perquè sàpiga què s’emporta i on té les coses.

NORMATIVA
Es demanarà als
• Respecte pels monitors i resta de companys:
Puntualitat a les activitats.
Correcció en els modals (àpats, parlar).
Obeir als monitors i col·laborar en tasques si es requereix.
(recollida de material, ordre de les habitacions, etc.).
Respectar el descans nocturn.
• Respectar les instal·lacions, l’entorn i el material que s’utilitzi.
• MÒBILS: només hi ha cobertura VODAFONE. El Collell no es farà responsable de la pèrdua
o l’ús inadequat.
• El Collell no es farà responsable de la pèrdua d’objectes de valor.
• Es poden inscriure els nens i nenes que han cursat P5?
Sí. Els nens i nenes que han cursat P5 i tenen germans que vénen de colònies, també poden venir.
Recordeu, la conﬁança i la proximitat són els eixos principals a l’hora de cuidar els vostres ﬁlls.
• Si durant l’estada de les colònies els pares/tutors s’enduen el ﬁll/a per conveniència, no
s’abonarà l’import equivalent de la resta de l’estada.
• El Collell es reserva el dret d’excloure a aquells participants que no compleixin amb la normativa.
• ANUL·LACIÓ D'INSCRIPCIÓ:
Es podrà anul·lar la inscripció ﬁns 10 dies abans del dia d'inici de les colònies. En aquest cas,
suposarà la pèrdua del 50% del pagament efectuat. Si l'anul·lació s'efectua en un període inferior
als 10 dies, suposarà la pèrdua total de l'import pagat, a excepció de baixes per raons mèdiques.
En aquest cas, es demanarà el certiﬁcat mèdic pertinent, quedant a criteri de l'organització la
quantitat a retornar.
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VIATJA AL COLLELL
Del 24 al 30 de Juny de 2019
Entrada: els pares/tutors portaran la mainada el primer dia de les colònies a les 16:00h
Sortida: els pares/tutors podran venir l’últim dia a recollir la mainada a les 11:00h
Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.

PREUS I DESCOMPTES
QUÈ INCLOU EL PREU?
· Pensió completa: esmorzar, dinar, berenar, sopar
i pernoctació.
· Monitoratge 24 hores.

· Totalitat d'activitats.
· Material per les activitats.
· Assistència Mèdica i Responsabilitat Civil.

PVP ESTADA: 365€ IVA inclòs
Descomptes: si sou família nombrosa o monoparental, o bé voleu fer la inscripció d’un
segon germà, els preus són els següents:
PVP ESTADA: 335€ IVA inclòs
Els descomptes no són acumulables.
En el cas d’inscriure a dos fills, el primer paga el preu complet i el 2n es beneficia del descompte.

PAGAMENTS
Online:
• Quota única en el moment de formalitzar la inscripció.

Offline:
• Quota única en el moment de formalitzar la inscripció.
• Pagament fraccionat:
Paga i senyal en el moment de la inscripció i la diferència abans del 15 de juny
(a la butlleta d’inscripció hi consten els fraccionaments).
Si la inscripció es realitza després de l’1 de juny no hi ha opció de fer el pagament fraccionat.

REUNIÓ INFORMATIVA
El diumenge dia 12 de Maig, a les 10:30h a les instal·lacions d’ El Collell, hi haurà una sessió informativa
pels pares, mares i tutors que ho desitgin.
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