ESTIU 2021

GRANJA ESCOLA
“LES OBAGUES”
JUNEDA

Torn ÚNIC del 26 de juny al 4 de juliol, 405 € / 390 €
(germans), de 7 a 15 anys.
(Si són germans, paguen 390 € cadascun.)
Aquest estiu NO hi haurà servei d’autocar per anar a buscar els
vostres fills.

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DEFINITIVA

INFORMACIONS GENERALS

Per tal de que la vostra reserva de plaça sigui definitiva, us demanem que:


Ens envieu la FITXA d’inscripció del torn corresponent, per correu ordinari,
degudament complimentada amb la foto del nen/nena i la signatura
d’autorització d’assistència a les colònies, del pare, mare o tutor (al final d'aquest
document) i el comprovant dels pagaments.



També cal fer el primer pagament (150 € -veure taula adjunta al final del
document-) dins dels 15 dies després d’haver fet la reserva, al compte de Les
Obagues a
o Triodos Bank (banca ètica): ES85 1491 0001 23 1008211821
o o per passarel·la de pagament amb targeta de crèdit (rebreu l’enllaç al
correu electrònic un cop enviat el formulari demanant plaça)
i el segon pagament (la resta de la quota) abans de l’ 11 de juny

fent constar el nom del nen/a i el torn
LA TRAMESA DE TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ, LA PODEU FER A:
Les Obagues eines educatives SCCL.
Partida Secanet, s/n.
25430 JUNEDA.
I a l’hora de començar LES COLÒNIES ens caldrà




El NEN / NENA
La MOTXILLA
La TARGETA SANITÀRIA original

NOTA:
En cas de voler donar de baixa el vostre xiquet/a, cal fer-ho per telèfon EL MÉS AVIAT
POSSIBLE.
Si és abans de l’ 11 de juny , us retornarem el 8O % de l’import pagat.

LLISTAT DE MATERIAL
Us posem una petita llista de material divers, que ben segur us serà d’utilitat a
l’hora de fer la motxilla.
A part de tot allò que us sembli convenient, no oblideu de portar:
el tovalló
un joc de llençols i funda coixí
el vestit de bany i una tovallola gran
la roba per al treball (còmoda i fresca)
pantalons llargs “texans” i mitjons gruixuts
per les abelles
 la roba de “tot estar” (xandall, etc.)
 TARGETA SANITÀRIA (original)















el calçat (còmode ) i recanvis
el barret i crema pel sol
repel·lent pels mosquits
la cantimplora
la llanterna
el davantal
motxilla o bossa petita (sortida bivac)
el sac de dormir ( bivac)

AH!, PODREU RENTAR LA ROBA AQUÍ, A LA GRANJA ESCOLA
( no cal que porteu sabó).
Per tant NO CAL ABUSAR A L’HORA DE CARREGAR LA MOTXILLA
Si porten diners cal que siguin pocs (postals, segells, gelat a la piscina, etc.)

VISITA A LA GRANJA ESCOLA
L’ecocentre de la plana de Lleida
Si voleu veure la casa i conèixer el projecte, només cal contactar i trobar un dia. Visites
personalitzades. Protocols COVID actualitzats: espais, tallers, menjadors, exteriors...

PER ARRIBAR A LA GRANJA ESCOLA TENIU INFORMACIÓ A LA
NOSTRA WEB.
Per qualsevol consulta, al telèfon 973 195 663 –973 290 022
www.obagues.cat
coloniesestiu@gmail.com
Quadre de pagaments:

Torn
ÚNIC

Preu nen

1r
pagament

2n
pagament

Preu
Germans

1r
pagament

2n
pagament

405

150

255

390

150

240

Un cop tingueu enviat el formulari per a la inscripció us farem arribar un mail
per confirmar-vos si teniu plaça i la quantitat que us queda per pagar.
Les places són per rigorós ordre d’inscripció.
Aquest any els pagaments es poden fer per ingrés a compte corrent o per
passarel·la de pagament amb una targeta de crèdit.

FITXA D’INSCRIPCIÓ Estiu 2021

Torn ÚNIC: del

26 de juny al 4 de juliol

Cognoms

Si us plau,
enganxeu una
fotografia o bé
fotocòpia en
color

Nom

Adreça

Anys

C.p. i població
Telèfons
Correu elec

DADES SANITÀRIES D’INTERÈS
PREN ALGÚN MEDICAMENT ? ______
quin ? ____________________________
ADMINISTRACIÓ: _________________________________________________________

 /



SAP NEDAR? sí
no
ÉS AL.LÈRGIC? ______ a què ?______________________________________
_______________________________________________________________________
OBSERVACIONS MÈDIQUES: ________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cal adjuntar una fotocòpia del carnet de vacunes.

Autorització dels pares
En/Na
amb DNI nº
autoritza al seu fill/a
de
anys
d’edat a assistir a les colònies d’estiu organitzades per LES OBAGUES, eines educatives
SCCL. de Juneda dins les dates del 26 de juny al 4 de juliol de 2021 i en les condicions
establertes.
Fent extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui
adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
Així com també autoritzo a penjar a la web de les Obagues les fotografies de les colònies
en les que pugui aparèixer el nostre fill/a.
,a
de
Signatura dels pares

de 2021

