Una setmana que no oblidaras

Estiu 2017

Aventura t
Una setmana d’aventura per a joves de 1r a 4rt d’ESO on posarem a prova el teu
esperit aventurer!
Estàs preparat/da per escalar, remar, pedalar, mantenir l’equilibri, dormir una nit sota
les estrelles, ... ?
Aventura’t amb vosaltres a fer nous amics i amigues, viure noves experiències,
exprimir els teus límits en una setmana que no oblidaràs!
L’organització i direcció general del casal anirà a càrrec de Lleure dos mil.

Exemple d horari
Horari

Dilluns 3 de juliol

Dimarts 4 de juliol

9:00-9:15
9:15-11:00

12:30-14:00

Dijous 6 de juliol

Rebuda!
Activitats de
presentació i
Giracat

Marxem a escalar a
“El Pati vertical”

11:00 - 11:30
11:30-12:30

Dimecres 5 de juliol

Marxem a fer
piragües

Divendres 7 de juliol
Esmorzar

Marxem d’excursió a
Talamanca

Recollim el
campament

Esmorzar i temps lliure
Burricleta
BTT

Escalada

Piragües

Excursió a Talamanca
Acampada al
càmping la Tatgera
Jocs, dinàmiques, piscina...
Sopar i nit d’acampada
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Excursió de tornada
i comiat

Les activitats
Totes les activitats que es realitzaran al Aventura’t són dirigides i organitzades per
monitors titulats de Lleure dos mil.
En el preu hi ha inclosos els desplaçaments i totes les activitats detallades així com el
sopar, nit d’acampada i esmorzar al càmping la Tatgera de Talamanca.
BTT
La bicicleta i casc cal que les portin els nois/es.
Burricletes, Giracat
Es recomana portar roba i calçat esportiu i còmode.
Escalada
Es recomana portar roba esportiva i pantalons elàstics o que permetin lliure moviment
i calçat esportiu.
Piragües
És important que tothom porti banyador, tovallola i sandàlies de goma que quedin ben
subjectes (lligades), així com crema solar protectora ja posada des de casa.
La nit d’acampada a la Tatgera
Cal que els nois/es portin de casa l’esmorzar i dinar del primer dia, el sopar i
l’esmorzar de divendres estan inclosos en el preu del casal.
En cas d’un malestar del nen/a, es trucarà als pares i en cap cas es donarà cap
medicament sense previ consentiment dels pares i/o recepta mèdica.

Es recomana la roba esportiva a totes les activitats, així com crema solar per les
activitats a l’exterior, gorra, aigua i esmorzar.
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Inscripcions
93 878 75 87 | comercial@lleuredosmil.com | www.lleuredosmil.com
Llocs d’inscripció:
Oficines de Lleure dos mil
C/ Girona, 1-3-5 Bx Local (Cant. Carrer Sant Bartomeu) de Navarcles Tel. 93 878 75 87
Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 i divendres de 9:00 a
14:00
Per correu electrònic: comercial@lleuredosmil.com
Passos a seguir:
1er Realitzar el pagament:
 TRANFERÈNCIA BANCÀRIA: Ingressar el total de l’import al següent número de
compte:
ES08-0182-3498-0602-0801-1871 ( BBVA )
Com a concepte de l’ingrés cal posar el nom, primer cognom i edat del nen/a.
 TARGETA DE CRÈDIT O EFECTIU: Per fer-ho cal passar per les oficines de Lleure
dos mil.
2n Presentar la documentació següent:
 Full d’inscripció i autoritzacions degudament signades
 Còpia del comprovant de l’ingrés bancari
 Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
 Fotografia mida Carnet
Taula de preus

105€ (IVA inclòs)
Per reserves i pagament abans del 31 de maig
Reserves posteriors 115€ (IVA inclòs)
Pels que no poden fer tots els dies/ activitats hi ha la opció de fer el casal per dies.
Consultar preus.

DESCOMPTES
El segon germà tindrà un 5% i el tercer un 7% de descompte sobre el preu.
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On es realitza?
Punt de trobada i sortida a les activitats corresponents serà al centre cultural la
Creueta a Navarcles

Condicions
Mínim 15 joves per realitzar el casal
Edats: de 1r a 4rt d’ESO
Dates:
Del 3 al 7 de juliol de 2017
Pels que no poden fer tots els dies/ activitats hi ha la opció de fer el casal per dies.
Consultar preus.
Horari:
L’horari serà de 9h a 14h, en excepció de la sortida a Talamanca que serà de dijous a
les 9h del matí fins divendres a les 14h.
Es farà arribar a les famílies l’horari setmanal, així com les activitats i necessitats
específiques.
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Full d inscripcio juliol 2017
El noi/a.............................................................................nascut/da l’any..............
assistirà a les activitats programades de l’Activa’t del 3 al 7 de juliol de 2017.

En el cas que vulgueu fer el casal per dies, especificar els dies:

Dilluns 3 de juliol
Sobre rodes

Dimarts 4 de juliol
Escalada

Dimecres 5 de juliol
piraigües

Dijous 6 i divendres 7 de juliol
Acampada

Per reservar la vostra plaça cal que feu el pagament íntegre de les activitats
escollides mitjançant una transferència bancària.
Si teniu dubtes sobre el preu total podeu trucar al 93 877 75 87

Autoritzacions:
Jo ................................................................... amb número de DNI: ............................, com a pare/mare o
tutor/a del nen/a......................................................................................... autoritzo a Lleure dos mil els
següents punts, a no ser que se’ns comuniqui el contrari:


Autoritzo al meu fill/a a poder realitzar les activitats, trasllats entre instal·lacions i excursions
que es realitzin dins de l’Activa’t!, segons programa d’activitats.



Autoritzo que en cas d’urgència el meu fill/a pugui ser traslladat en cotxes particulars al Centre
d’Atenció Primària més pròxim.



Autoritzo al meu fill/a a poder-li fer fotografies i/o vídeos durant l’estada del casal i que puguin
ser publicades.



Autoritzo a l’ús de les meves dades per rebre les comunicacions i/o informacions d’interès.

Signat (pare, mare, tutor)

Navarcles, a ........... de .................. de 2017
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Dades generals de l’alumne:
Nom: ............................................................................................................

Fotografia

Cognoms:......................................................................................................
Data de naixement: .....................................................................................
Adreça familiar: .........................................................................................

Nom pare/mare/tutor: …............................................................................................................
Telèfons de contacte:
1) .......................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................
3)........................................................................................................................................................

Correus electrònics de contacte:
1) .......................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................

Al·lèrgies alimentàries:
............................................................................................................................................................

Al·lèrgies a medicaments i/o altres:
............................................................................................................................................................

Altres dades d’interès:
Sap nedar?:

sí

no

observacions.........................................................................

Celebra el seu aniversari durant el casal:

sí

no

quin dia?..............................................

Altres observacions:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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