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Què?
Enguany l'eix temàtic s'articularà sobre els hàbits
saludables, amb activitats que fusionen l'aprenenentatge de
l'anglès i les activitats lúdiques a la natura. Serà un any
d'aprenentatges compartits perquè tots ens enfrontem a
una nova situació. Per això, més que mai valorarem la
convivència i la socialització.

Com ho fem enguany?
A Ca Manxol estem preparant l'estiu seguint estrictament
les mesures de prevenció sanitàries i higièniques que ens
fa arribar la Direcció General de Joventut i que han estat
aprovades pel PROCICAT
El responsable de prevenció i higiène de la nostra empresa
està elaborant els protocols que acreditaran que Ca
Manxol adopta les mesures correctes.
Es facilitarà un resum de les mesures principals que dicten
els protocols als participants inscrits.

Reserva!

Colònies per a xiquets i xiquetes d'entre 5 i 14 anys.
Per formalitzar la reserva:
- Realitzar el pagament de 130 € en un dels comptes que
figura a sota

Quan?
Les colònies 2020 s'ofereixen en dos torns per respectar el
50% d'aforament de la casa:
- 29 juny-3 juliol
- 6 juliol- 10 juliol
En funció de la demanda i la disponibilitat s'ubicarà als
participants en el 1r o el 2n torn
Hi ha un màxim de 44 places per torn i s'anularia el torn
que estiguès per davall de 20 places.
Es mantené oberta la inscripció fins exhaurir places

Preu?
230€
Estada i manutenció en règim PC
Equip de monitors 24h
Activitats programades
Assegurances segons legislació vigent

En una nova realitat,
amb la qualitat de
sempre.

BBVA- ES88-0182-4355-60-0200191646
La Caixa- ES11-2100-0065-25-0200260746
La quantitat restant ( 100 €) es pagarà el dia d'arribada

- Enviar la documentació per correu electrònic
Full d'inscripció
Descarrega el model a www.camanxol.com/estadesi-colonies
Còpia de la targeta sanitària
Còpia del carnet vacunal (no s'acceptaran participants
sense el carnet vacunal actualitzat)
Declaració responsable sobre l'estat de salut del fill/a
respecte a la COVID 19 (es trametrà el document 10
dies abans de l'inici de colònies i serà un document a
aportar imprescindible)

MES INFORMACIÓ
info@camanxol.com
690849296

