Per a poder sol·licitar l’ajut les famílies han
d’estar empadronades a Barcelona.
Les famílies poden sol·licitar ajuts per les activitats.

**Vilobí d’Onyar (La Selva)

24 habitacions
Cuina pròpia

Instal·lacions esportives
Accés directe a la natura
Piscina

http://www.cansola.com/

10 hectàrees verdes

Els torns:
Colònies de 3 dies (2

Colònies de 5 dies (4

nits) del 29 de juny

nits) del 27 de juny

al 1 de juliol

al 1 de juliol

Sortides
Carrer sant Antoni Maria Claret nº5**
Colònies de 5 dies: dilluns 27 de juny a les 9’30h
Colònies de 3 dies: dimecres 29 de juny a les 9’30h

Tornada
Tots els grups: divendres 01 de juliol a les 18h

**Ens esperarem en grup/classe per pujar als autocars

CAL PORTAR

Per al
primer dia !
Esmorzar

Calçat
còmode

Roba de
bany

Motxilla

Calçat
d'excursió

Calçat
aquàtic

Motxilla
petita

Gorra

Tovallola
de piscina

Sac de
dormir

Mascareta

Tovallola
de bany

Llençol de
sota

Ampolla
d’aigua

Crema
solar

Tot ha d’anar marcat amb el nom.

HORARIS I ACTIVITATS
HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES**

DIJOUS

DIVENDRES

9’30h

Sortida

8h

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

12h

Arribada a la casa

9’30h

1a activitat

1a activitat

1a activitat

1a activitat

12’30

A dinar

11h

2a activitat

2a activitat

2a activitat

2a activitat

14h

Presentació eix d’animació

12’30h

A dinar

A dinar

A dinar

A dinar

15h

1a activitat

14h

Temps de relax

Temps de relax

Temps de
relax

Sortida de la
casa.

18h

Berenar

15h

3a activitat

3a activitat

3a activitat

18’45h

2a activitat

18

Berenar i 4a
activitat

Berenar i 4a activitat

Berenar i 4a
activitat

20h

A sopar

20h

A sopar

A sopar

A sopar

21h

Activitat nocturna

21h

Activitat nocturna

Activitat nocturna

Activitat
nocturna

Arribada a
l’escola a les
18h.

**Per a les colònies de 3 dies: dimecres = dilluns

DOCUMENTACIÓ
Fotocòpia de la cartilla de vacunació o
certificat mèdic oficial.
Fotocòpia de la targeta sanitària.
Autorització sortides i autorització
mèdica i fitxa de salut*.
Certificat
mèdic
actualitzat:
on
s’especifiqui el tipus d’intolerància o
al·lèrgia. Protocol d’actuació en cas de
situació crítica.
Autorització per recollida de menors 16
anys i/o sortida lliure*.

*Trobareu els documents
descarregables en aquest enllaç:
https://drive.google.com/drive/folders/
1bsHVVvlrqjZ_PhWf_o5J3uomOxN0JAw?usp=shari
ng

Inscriviu-vos en aquest enllaç*:
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/inscripcions
Cal emplenar tots els camps obligatoris.

PREINSCRIPCIONS

Període de preinscripció: del 23 d’abril al 06 de maig del 2022.

160 PLACES**
Colònies de

Preus

3 dies

Colònies de

129,33€

5 dies
215,55€

*Un cop feta la preinscripció, en uns dies, us enviarem un correu.

**En cas que hi hagi menys preinscripcions que places, s’ampliarà el termini. En cas que hi hagi
més preinscripcions que places, es farà un sorteig.

AJUTS
L’Ajut econòmic és un servei ofert per l’Ajuntament mitjançant el seu programa Vacances
d’estiu 2022. El període d’inscripció és de dissabte 23 d’abril a 23 de maig 2022.
En primer lloc heu d’inscriure-us a l’activitat escollida:
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
Cal emplenar tots els camps obligatoris.
Els pagaments de les famílies que hagin demanat ajut es duran a terme del 21 de al 25 de juny
del 2022. En aquest enllaç hi ha tota la informació sobre els ajuts:
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families

Codi colònies 3

dies:060498COL03
Codi colònies 5

dies: 060498COL02

Si teniu qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant aquesta adreça electrònica:
viu@viuprojectelleure.com o trucant a aquest número de telèfon 623 01 84 10.

ANUL·LACIONS

Les anul·lacions s’han de comunicar mitjançant un correu electrònic a:
viu@viuprojectelleure.com
Si es notifiquen almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat retornarem
el 50% de l’import ja abonat.
Si es notifiquen després retornarem el 15% de l’import ja abonat.
Ens reserven el dret d’anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el mínim de
places establertes. En tot cas, l’anul·lació s’haurà de fer, com a mínim,
15 dies abans de l’inici de l’activitat.

El centre d’interès...

