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DADES SANITÀRIES
AL·LÈRGIES (menjar, maquillatge, etc):
DIETES O RÈGIM ESPECIAL:
TÉ NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS?
QUINES?
MALALTIES (prèvies a tenir en compte i actuals):
PREN MEDICAMENTS?
QUINS?
AUTORITZACIONS
En/na..............................................................................
amb DNI...........................................................................

DIES: del dissabte 12 al dimecres 16 de juliol de
2014
EDAT: de P5 d’Educació d’Infantil fins 6è d’Educació
Primària
LLOC: Cal Ferrer, Porqueres
PLACES LIMITADES (es prioritzaran els nens/es del
casal): 55
ARRIBADA: Cal portar els nens i nenes amb cotxes
particulars el dissabte 12 de juliol a les 5h de la tarda
TORNADA: es tornarà amb autocar el dimecres 16 de
juliol a les 5h de la tarda al Pavelló de Vilablareix.
COM ARRIBAR?
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com a pare/mare, o tutor/a del nena..............................
..............................................................
Manifesta que
Autoritza al seu fill/a assistir a les Colònies d’Estiu de
Vilablareix.
Autoritza a les decisions medicoquirúrgiques que siguin
necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, sota
direcció facultativa pertinent.
Usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni
especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica.
Subministrar només antiinflamatoris (trombocid) i analgèsics
compostos de paracetamol (epiretal), o ibuprofè (dalsy), en
cas de necessitat, per part de l’equip de dirigents.
Per tal de poder fer fotos i gravar en vídeo als vostres
fills/es:
DONO el meu consentiment per a l’ús de la seva imatge
(Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en
documentació i mitjans relacionats amb l’activitat.

PREUS:
Pels infants que estiguin apuntats al casal del 14 al 18 de
juliol (segons l’opció del casal):
Casal amb dinar ................................................191€
Casal sense dinar .............................................235€
Pels infants que no van al casal: ..................301€

VINE A LES COLÒNIES,
EXPERIÈNCIA
QUE
OBLIDARÀS!

UNA
NO

Els nens i nenes empadronats a
Vilablareix tindran una subvenció del 25%

Vilablareix,............................de................................2014
Signatura

carrer Perelló, 120

17180 Vilablareix

T. 972 40 50 01

www.vilablareix.cat

INSCRIPCIÓ COLÒNIES D´ESTIU 2014
48&$/3257$5$/(6
Un estiu més, convidem als nens i nenes a marxar 5 dies de
colònies. Enguany tornem anar a la Casa de Colònies Cal Ferrer
de Porqueres.
Porqueres està situat a la riba occidental de l'estany de
Banyoles, a 182 m d'altitud.
La casa disposa d’habitacions de 24, 12, 6 i 4 places i d’un
menjador amb una sala d’estar. Independent a l’edifici hi
trobem 2 sales per a realitzar tallers. En el seu exterior hi ha
una zona d’esbarjo per practicar futbol, bàsquet i una piscina.
Què farem? Doncs, diferents jocs a l’aire lliure on gaudirem de
la natura que ens envolta banyant-nos a l’estany, fer
excursions, tallers, gimcanes, disco,... i amb moltes ganes de
passar-ho bé.
Reunió informativa
Dimarts, 22 d’abril aproximadament a les 8:30h del vespre
(desprès de la reunió del casal ) a Can Gruart.
PREINSCRIPCIÓ:
Del 23 d’abril al 6 de maig, a l’Ajuntament.
De dilluns a divendres de 9h a 2h.
Dimarts de 4h a 8h.
En el cas de donar-se de baixa, no es retornaran els diners a
menys que hi hagi una causa justificada.
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/OHQ©ROGHVRWDLFRL[LQHUD
6DFGHGRUPLURVLPLODU
3LMDPD
Necesser amb estris d’higiene personal
7RYDOORODGXW[D
8QD PXGD SHU FDGD GLD L XQD GH UHFDQYL &DGD
PXGDHQXQDERVVDGHSO¢VWLFGLIHUHQW
%DPEHVLFDO©DWGHUHFDQYL
3URWHFFLµVRODULJRUUD
5REDGHPXGDUSHUDVVLVWLUDOVRSDUGHJDOD
5HSHOyOHQWGHPRVTXLWV
&DQWLPSORUDLPRW[LOODSHWLWD
/RW
Roba d’abric per la nit o per si fa fred:
SDQWDOµOODUJLMHUVHL
6DPDUUHWDJURVVDSHUHPEUXWLU
Xeringues, pistoles d’aigua...
;DQFOHWHVEDQ\DGRULWRYDOORODGHSLVFLQD
%RPEROOHWD R VLPLODU SHU 3 L DTXHOOV TXH QR
V¢SLJXHQ QHGDU JDLUH SHU WDO GH EDQ\DUVH D
l’estany

NOM: ____________________________________
COGNOMS:________________________________
DATA DE NAIXEMENT:________/_______/______
EDAT :_________ CURS (acabat ):___________
ADREÇA: __________________________________
POBLACIÓ: ______________________
C.P______________
E-MAIL:___________________________________
PES DEL NEN/A : _______________ (si s’ha prendre
paracetamol o ibuprofè)
TELÈFONS. cas d’urgència:
Pers. de contacte:

telf:

Pers. de contacte:

telf:

Pers. de contacte

telf:

Pers. de contacte:

telf:

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:

IBAN



INSCRIPCIÓ: la primera setmana de juliol es cobrarà el 100%.
En el moment de fer la preinscripció a les colònies s’haurà de
portar:
Full d'inscripció, amb l'autorització de participació a les
Colònies, signada per la persona que tingui la pàtria
potestat.
Fitxa mèdica, convenientment signada per la persona que
tingui la pàtria potestat (darrera inscripció).
* els nens/es no inscrits en el casal a més a més hauran de
portar:
Fotocòpia de la tarja d'identificació sanitària o altre
document acreditatiu del dret a la prestació a la sanitat
pública o de l'assegurança mèdica privada.

La roba s’ha de portar marcada per evitar confusions
HQFDVGHSªUGXD


5HFRPDQHPSUHSDUDUODPRW[LOODDPEHOVYRVWUHVILOOV
HVSHUTXªV¢SLJXHQTXªSRUWHQ

(OV QHQVHV SRUWDGRUV GH SDU¢VLWV SHGLFXORVL
capil·lar, “polls” KDQ GH VHJXLU HO WUDFWDPHQW
LQGLFDWSHUHUDGLFDUORVDEDQVGHOFRPHQ©DPHQWGHOHV
colònies. En cas de detecció d’aquests paràsits
s’avisarà a la família que els vinguin a recollir
SHU VHJXLU HO WUDFWDPHQW D FDVD 3RGUDQ WRUQDU TXDQ
DTXHVW KDJL ILQDOLW]DW DPE ª[LW 5HFRUGHP TXH HOV
SROOV PDU[HQ I¢FLOPHQW SHU´ QR OHV OO«PHQHV L R
ODUYHV

Per les colònies del 2015 estaríeu interessats a ampliar els dies
de l’estada? Marqueu l’opció escollida. Recordeu que hi haurà un
increment del preu.

5 dies
7 dies
CONTINUA AL DARRERA

Segons el Decret 137/2003, 10 de juny, el Departament de
Joventut de la Generalitat de Catalunya obliga a totes les colònies a adjuntar a les inscripcions la fotocòpia de la tarja d’identificació sanitària i de la fitxa mèdica,
convenientment
signada pel tutor/a.

