COLÒNIES D'ESTIU DEL CENTRE D'ESPLAI LA GELTRÚ
-

DATES D’INSCRIPCIONS:

PAGAMENTS

DATES

HORA

1r pagament

Dissabte 2 d’abril

19 a 20:30h

2n pagament

Divendres 6 de maig

19 a 20:30h

3r pagament

Dissabte 4 de juny o Dissabte 25 de juny

19 a 20:30h

-

PREUS I PAGAMENTS

GRUP

1r PAGAMENT

2n PAGAMENT

3r PAGAMENT

TOTAL

Arrel

30€

30€

50€

110€

Trepa

60€

70€

90€

220€

Quitxalla

90€

100€

140€

330€

Xiruca

90€

100€

140€

330€

Casal

90€

100€

140€

330€

Branca

60€ *

80€

?**

?

* Respecte els pagaments de Branca, el primer només serà per els nens i nenes de dins
de l’esplai. Pel que fa els nens i nenes de fora podran fer el primer pagament
juntament amb el segon.
** L’import exacte de la ruta encara no està detallat, per tant, el 3r pagament, que
correspon a la part restant, s’informarà el més aviat possible a les famílies
interessades.

Pel que fa la manera de pagament sabeu que podeu pagar els tres pagaments de
manera estricte o bé, si us va millor, fer-ho en un pagament. Si és aquest últim cas,
siusplau, aviseu-nos!

El número de compte al qual cal ingressar els diners és: ES 61 0081 0050 1800 0148
6356 – BANC SABADELL. Indicant com sempre l'inicial del nom del nen o nena i els
cognoms seguit del grup (A. Soler Mestres - Xiruca).

-

DATES DE COLÒNIES:
GRUP

DATES

ARREL (de P4 i P5)

10 al 13 de Juliol

TREPA (de 1er i 2on primària)

13 al 20 de Juliol

QUITXALLA (3er i 4rt primària)

11 al 21 de Juliol

XIRUCA (5è i 6è primària)

10 al 20 de Juliol

CASAL (1er i 2n d'ESO)

11 al 21 de Juliol

BRANCA (3er i 4rt d'ESO i 1er Batx)

9 al 20 de Juliol

- CASES DE COLÒNIES
GRUP

LOCALITZACIÓ

ARREL – TREPA – XIRUCA

L'aliberch- Muntanyola (Osona)

QUITXALLA – CASAL

Mas Colltort- St.Iscle de Colltort (La
Garrotxa)

BRANCA

Ruta per Sardenya

* En cas que un nen/a estigui inscrit/a a les colònies i no pugui assistir-hi per causa justificada,
no només mèdiques sinó també aquelles que l’equip de monitors consideri, es retornaran els
diners excepte la part proporcional equivalent al cost de la casa colònies. En cas de no haver-hi
cap causa justificada, els diners no seran retornats.

 BUTLLETES I AJUTS
Com cada any, des de l'esplai us facilitem les dades i documents per la sol·licitud de
Beques tant del MCECC (Pere Tarrés) com de l'Ajuntament de Vilanova. De moment
encara no s'han de sol·licitar, normalment es fa al maig així que quan hi hagi el segon
pagament (6 de maig) ja us en informarem de tot.
Per altra banda, com que sabem que les colònies de l'esplai suposen un esforç
econòmic important, ja des de l'any passat participem en una iniciativa perquè els
nens puguin guanyar diners extres per col·laborar a pagar les colònies.
Juntament amb sis esplais més hem organitzat el sorteig d'un viatge (valorat en 500€) i
un iPad. Tots els nens que ho vulguin podran vendre'n números per anar fent guardiola
per les colònies!
Els números del sorteig venen en talonaris de vint números a un preu de 1€ cadascun. I
se'n podran comprar tants com es vulguin. El dissabte dia 2 d'abril i 6 de maig després
de l'esplai (19h, coincidint amb les inscripcions de colònies) tots els nens apuntats a les
colònies podran recollir els talonaris pagant 3€. La meitat d'aquests diners es destinarà
a cobrir les despeses del sorteig, i l'altra meitat a abaratir les colònies des del mateix
esplai. En tot cas, aquests 3€ que es paguen pel talonari es recuperaran quan venguin
els números, a més de 17€ més que guanyaran amb cada talonari.
El sorteig del número aquest any està vinculat al sorteig del dia 3 de juny del Cuponazo
de la ONCE. Al butlleta guanyadora serà la que coincideixi amb els quatre últims dígits
del número premiat. Com que el sorteig es fa a principis de juny és MOLT IMPORTANT
que totes les famílies interessades recolliu els talonaris com més aviat millor.

