
 

Educació Infantil: del 27 al 29 de juny de 2018 

 

Educació Primària: del 25 al 29 de juny de 2018 
 
 

 

 

Marxem a la casa de Colònies del complex del Collel, Santa Maria de Bellpuig, un 

lloc que ofereix l’oportunitat de fer esport, excursions, conèixer com és una 

granja, veure cavalls, fer tallers, festes.... Una casa amb tots els serveis envoltada 

d’un entorn natural preciós i a tan sols 12km de Banyoles. 

 

Entre d’altres, la casa disposa dels següents serveis: 

 

/ Lliteres amb protecció i finestres de seguretat. 

/  Dues piscines exteriors 

/  Camps de futbol gespa, pistes de bàsquet i futbol sala i espais polivalents. 

/  Granja amb animals, teatre i discoteca. 

 

Més informació sobre les instal·lacions: www.elcollell.cat  

 

Data d’inscripció: del 23 d’abril al 9 de 2018. 

PLACES LIMITADES! 

http://www.elcollell.cat/


 

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a 

l'entitat del deutor per deure el seu compte i, a l'entitat, per efectuar els deutes en el seu compte seguint les 

instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva 

entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà 

d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de deute en compte. Pot obtenir informació 

addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera. 

 

A Sport Partnership CET 10 S.L tractem la informació que ens facilita per tal d’atendre el menor durant la seva 

estada en les millors condicions necessàries i oferir i realitzar el servei sol·licitat. La legitimació del tractament  

de les dades personals és el consentiment per part del propi interessat i en el cas de menors pel consentiment 

dels pares o tutors. Les dades sol·licitades són necessàries per dur a terme l'activitat. Les dades proporcionades 

es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Destinataris: Les dades no es 

cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre 

si en Sport Partnership estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades 

personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Per 

a això pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades mitjançant una carta a Sport Partnership CET 10 S.L., a la 

direcció Rbla. de Guipúscoa, 23-25 baixos, 08018 Barcelona. Telèfon 932 78 31 35 o correu electrònic escrivint 

a privacitat@cet10.com indicant el dret que desitja exercir. Cal acreditar la identitat del sol·licitant acompanyant 
fotocòpia del DNI. Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent si considera que 

s'ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals. 
 

Trobaràs tota la informació a www.fundaciocet10.org 

Consulta els ajuts I beques 
 

ACTIVITATS: 

Tenim una programació adaptada i individualitzada per a cada grup d’edat, per tal vincular 

el centre d’interès amb les diferents tipologies d’activitats esportives, lúdiques, jocs 

cooperatius, jocs de nit, activitats a la piscina.... 

 

Per a Educació infantil: 

Diferents indígenes de tribus d’arreu del món es troben pel bosc del voltant del Collell. 

Aquests ens volen apropar a les seves cultures i tradicions a través de la natura.  

 

Per a Educació Primària: 

En ple S. XXI, un gran empresari vol acabar amb les tribus ancestrals més conegudes que 

viuen a la terra. Les tribus ens demanaran ajuda per fer fora a l’empresari i recuperar les 

seves tradicions.  

Farem dues activitats d’aventura per als infants d’Educació Primària! 

 

PAGAMENT  DELS REBUT (fraccionat):  

Petits (P3-P4-P5):161,00 €      1r pag.: 80,50 €      2n pag.: 80,50 €      

Grans  (1r a 6è):    273,00 €      1r pag.: 136,50 €    2n pag.: 136,50 €      

 

NORMATIVA 
La inscripció no serà efectiva fins que el rebut de pagament i la inscripció siguin lliurats pel coordinador 

a les oficines de cet10. L’obertura del grup estarà condicionada a un mínim d’inscripcions. 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 l’activitat: 

· Baixa 10 dies naturals abans d’iniciar l’activitat: 80% a retornar. 

· Posteriorment a aquesta data es retornarà el 50% sempre que s’adjunti un justificant mèdic. 

 · Un cop iniciada l’activitat no es retornarà cap import. 

 

INSCRIPCIÓ 

Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu arribar el full d’inscripció a la secretaria de 

l’AMPA de l’escola (Ester Portillo) de dilluns a divendres de 8. A 11h i de 16.15 a 19h 

(divendres fins les 18h) o al coordinador d’activitats extraescolars (Oscar Estellés) totes les 

tardes de 16.15 a 19.15h. Les dates d’inscripció (entrega del full) és entre el 23 d’abril al 

9 de maig de 2018. 

 

Període de pagament de rebuts: 

1r rebut: setmana del 14 de maig de 2018. 

2n pagament: setmana del 18 de juny de 2018. 

 

 

Signatura: 

 

 

 

Data: 

 

 

 

En/na 
 
DNI 
 
Autoritzo al meu fill/a: a realitzar les activitats programades de les colònies d’estiu. 

 
Nom i cognoms 
 
 
 
Adreça 
 
CP   Municipi 
 
Província                                                              Telèfon 
 
Telèfon mòbil 1                  Telèfon mòbil 2  
 
E-mail 
 
Curs escolar    Data de naixement 
 
Número TISS (CAT SALUT) 
 
Observacions 
 

 
Nom del Titular del Compte (Nom i Cognoms)                        

                                                                   DNI 


