INFORMACIÓ PRÀCTICA
APLEC FAMILIAR 2017

DATA
: 10 I 11 DE JUNY
HORA D’ARRIBADA: a partir de les 12h a la casa.
LLOC
: CAN BAJONA www.canbajona.com
a 7km de Solsona i 12km de Cardona

NOVETAT
Per aquest any hem pensat que potser hi ha algun familiar o amic molt proper que també
forma part del dia a dia de la comunitat escolar que li agradaria molt acompanyar-vos a
l’aplec.
Només cal que li feu arribar aquesta info i que empleni el formulari que hi ha al final del
document.
QUÈ CAL PORTAR?
-

Dinar i berenar del primer dia
Roba, calçat adequats i gorra
Roba de banys i protecció solar
Joc de llençols, tovalloles i necesser
Lllanterna

Les habitacions que disposa la casa són majoritàriament de 6 places, tot i que hi ha dues habitacions
de 8 places i dues amb 4 places; totes disposen de bany.
Les habitacions les anirem ocupant tal com anem arribant.

HORARI
DISSABTE 10 DE JUNY
12:00h
12:30h
14:00h
15:00h
16:30h
18:00h
20:30h
22:00h
23:00h
24:00h

Arribada i instal.lació
Piscina
Dinar de "traje"
Temps lliure i visita granja
Piscina
Activitats: Taller de pizzes o aventura
Sopar
Joc de nit
Discoteca
Silenci!!!

DIUMENGE 11 DE JUNY
9:00h
10:30h
12:00h
14:00h
15:00h
16:00h

Esmorzar i recollida de les
habitacions
Activitat: Piraigües al pantà de Sant
Pons o Excursió
Piscina
Dinar
Temps lliure
Foto de grup i comiat

INSCRPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT
Entre el 28 de març i el 5 d’Abril: inscripció i primer pagament del 50%
Entre el 8 de maig i el 18 de maig: pagament del 50% restant
Ingrès o transferència: ES53-0075-1314-11-0600055441
Cal posar en el concepte:
APLEC/NOM_FAMÍLIA/CURS_NENS
En el cas de ser familiars de membre de l’escola ficar.
APLEC/NOM_FAMÍLIA ESCOLA/CURS/NOM_FAMÍLIA
Un cop fet el pagament envieu un mail amb el comprovant de pagament o foto 
del rebut:
coloniespacocandel@gmail.com

PREUS
Pensió completa adult: 39,5€
Pensió completa Infants: 34€
Pensió completa infants 1-2 anys: 14€

ACTIVITATS
Tenim l’opció de fer activitats i tallers ofertats per la casa:
AVENTURA (a partir de 2n)
PIZZA (totes les edats)
PIRAGÜES (a partir de 5 anys)
EXCURSIÓ (totes les edats)
GRANJA (totes les edats)

4,00 €
4,00 €
9€
4,00 €
Gratuita

Important
: les activitats es pagaran a la mateixa casa.
Si esteu interessats en participar d’alguna activitat o d’algun tallers apunteu-vos en el formulari.

NECESSITEM QUE OMPLIU EL FORMULARI ADJUNT A AQUEST MAILPER CONFIRMAR
LES PLACES
inscripció aplec

