AFA PERE IV

CASA DE COLÒNIES CAN FONT.
Situada a Brunyola, comarca de la Selva, Can Font és una antiga casa pairal rehabilitada
com alberg – casa de colònies.
Amb més de 5 ha. de bosc propi, la casa permet gaudir d’un privilegiat entorn natural i
rural i compta amb moltes activitats per als nens i nenes com piscina i instal·lacions
esportives.

Reunió Informativa:
Informativa: 30 de març a les 19:15h
Data de les colònies:
Petits (P3-P4-P5): del 29 de juny al 1 de juliol de 2011.
Grans (1r a 6è): del 27 de juny a l’1 de juliol de 2011
Preus:
Petits (P3-P4-P5): 138,00 euros
Grans (1r a 6è): 229,50 euros

1r pagament: 69,00 €
1r pagament: 115,00 €

Descomptes:
Petits (P3-P4-P5): En cas d’haver-hi més de 40 inscripcions s’aplicarà un 3% de descompte.
Grans (1r a 6è): En cas d’haver-hi més de 60 inscripcions s’aplicarà un 3% de descompte.
Període d’inscripció:
1r pagament des del dia de la reunió fins 6 de maig de 2011.
2n pagament del 30 de maig al 3 de juny de 2011.

Signatura

Data

D’acord amb allò disposat en l’article 5 de LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CET10 Club,
disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, en el que seran tractades les
dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant la cessió de les mateixes a les empreses del grup CET10 i l’AMPA del centre on es
realitzi l’activitat, per tal de permetre el compliment de la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. També consenteix els
desplaçaments que s’hagin de fer durant el transcurs de l’activitat. D’acord amb allò disposat en la LO 15/1999, poden exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte d’aquestes dades al correu electrònic administracio@cet10.org
No accepta que siguin utilitzades les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per tal de donar suport visual a la nostra
pàgina web i documents d’informació corporativa.

Per formalitzar la inscripció cal fer l’ingrés a nom del nen/a al número de compte de Caixa
Penedès: 2081 0329 43 3300001148 i fer arribar el resguard d’ingrés i el full d’inscripció a la
secretaria de l’AFA (Esther Portillo) en els dies abans esmentats.
Places limitades per cursos
Normativa: l’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Els nens de 3
anys han d’haver cursat P3. La pre-inscripció no es farà efectiva fins que el rebut de pagament i
la butlleta de pre-inscripció siguin lliurats a les oficines de CET10 durant els dies de preinscripció. Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de
l’activitat i tramitar la baixa a les oficines de CET10 abans de començar-la. Si es tramita la
baixa 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, es retornarà el 80% de l’import final. En
posterioritat a aquesta data es retornarà el 50% de l’import final amb justificant mèdic on
especifiqui la impossibilitat de realitzar-la.
Important: un cop s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat.

