Hoooooola volivoleros de l’Esplai, de La Sargantana i d’Empenta!!
Esteu farts de fer feina? Esteu farts de fer negocis? Esteu farts de la rutina i del treball? Esteu llegint la carta
com si fos un anunci de la teletienda? No patiu, tenim la solució!! Arriba el millor Casal i les millors Colònies
que us podríeu esperar!! A continuació us mostrem tots els detalls:

CASAL D’ESTIU 2018
•Grups: Súperpetits (P3-P5), Pet its (1r,2n,3r), Mitjans (4rt,5è,6è), Mitjgrans (1r d'ESO i 2n d’ESO), Grans (3r i
4rt d’ESO)
i Joves (1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat)
•Dies: el Casal comença el dilluns 25 de juny i acaba dimarts 31 de juliol, però atents a això:
-Súperpet its: del 25 de juny al 6 de juliol; i del 11 al 31 de juliol (entremig hi ha les Colònies)
-Pet its, Mitjans, Mitjgrans, Grans i Joves: del 25 de juny al 6 de juliol; i del 18 al 31 de juliol
ATENCIÓ!!: els Súperpetits fan Casal del 11 al 17 de juliol sols, ja que han tornat de Colònies però la resta
tornen el 17. I mentre els Súperpetits estan de Colònies (del 7 al 10 de juliol) NO HI HA CASAL
També dir que el grup de Joves no farà Casal del 16 al 20 de juliol perquè encara estan de viatge!!
•Horari: dilluns a divendres de 9 a 14h, i acollida de 8 a 9h. Alguns dies puntuals, segons les sortides,
tornem per la tarda. Us ho detallarem més endavant!! No patiu!!!

•Podeu apuntar els vostres nens/es al Casal complet (25 dies en total els SP i 20 la resta); o bé per
setmanes, segons us convingui. Trobareu tota la informació durant els dies d’inscripcions.

COLÒNIES D’ESTIU 2018
Aquest 2018 marxem els Pet its, Mitjans, Mitjgrans i Grans 11 dies de Colònies (10 nits)!! Els SP marxen 4 dies
i 3 nits, com hem fet fins ara. El grup de Joves marxa de viatge 13 dies (12 nits). Els grups són els mateixos que
al Casal (els mateixos cursos, i tot igual!).
•Dies: Súperpetits: del 7 (dissabte) al 10 (dimarts) de juliol
•Petits, Mitjans, Mitjgrans, Grans : del 7 (dissabte) al 17 (dimarts) de juliol.
•Joves: del 9 (dilluns) al 21 (dissabte) de Juliol.
•Anem a: Casa de Colònies El Mogent. És una nova descoberta; una casa espectacular, on no hem
anat mai! Està a Llinars del Vallès.
MOLTÍSSIM IMPORTANTÍSSIM!! Les places tant per Casal com per Colònies volivolen!! Cada any hi ha més
gent interessada!! No us adormiu i aprofiteu la setmana en què només els socis actuals (Esplai de Dissabtes,
La Sargantana i Empenta del curs 2017-2018) teniu dret a apuntar els vostres fills/es. Que no se us passin les
dates!! Hi ha més demanda comparada amb les places que podem oferir!! Aprofiteu-ho!!

PERÍODE D’INSCRIPCIONS DE CASAL I COLÒNIES 2018:
•Del dilluns 5 al divendres 9 de març: exclusivament per a socis actuals (els que aquest curs 2017-2018 esteu
apuntats a l’Esplai de dissabtes, a La Sargantana i/o a Empenta)
•De l’12 març al 16 de març: per infants que hagin participat en qualsevol activitat del curs 2016-2017
•De l’19 març al 23 de març: obrim per a tothom, pels socis i els no-socis, i pels que passen per aquí i per allà!!
(tanquem per Setmana Santa).

•Horaris de Secretaria: de dilluns a divendres de 17h a 19h i dimecres també de 10h a 12h del matí, dins les
dates exposades!!

ATENCIÓ!!! Com portem fent els últims anys farem servei de menjador. Els horaris seran de 14h a 17h, per
infants del Casal. Cal portar un tàper amb el dinar (es pot escalfar) i ganes d'allargar el Casal. El preu serà de
15€ les tres hores i 155€ per tot el Casal.

QUOTES DE CASAL I COLÒNIES 2018:
US RECORDEM que per reservar plaça, a part de tenir tota la paperassa omplerta (que us donarem el primer
dia que vingueu dins el període d’inscripcions), s’ha de fer una bestreta de 30€ per nen/a i per activitat al
banc. És a dir, si el nen/a ve només de Colònies la bestreta és de 30€, igual que si ve només al Casal. Si ve a les
dues activitats la bestreta és de 60€ (30€ per activitat). A l’esplai us donarem el paper per fer-la!! Com
sempre!!
La bestreta s’ha de fer pel banc, no agafarem diners a mà. També podeu fer l’ingrés directament al nostre
compte bancari (BBVA ES77 0182 0815 8702 0166 4993) i portar el comprovant.

-Complert socis P, M, MG i G: 225€
-Complert no socis P, M, MG i G: 265€

Complert socis J: 200€

-Socis P, M, MG i G: 315€
-No socis P, M, MG i G: 350€

CASAL D’ESTIU 2018
-Complert socis SP: 280€
-Complert
no
socis

-

SP:

Complert no socis: 240€

330€

COLÒNIES D’ESTIU 2018
-Socis SP: 150€

-No

socis

SP:

190€

Packs d’Estiu: arreglem els preus perquè els molts VolAddictes que es vulguin passar tot l’estiu a l’esplai
passant-s’ho pipa, poden fer-ho tenint un preu més assequible. Arreglem els preus al màxim, fins allà on ens
ho podem permetre!! Els recursos de l’Esplai són pocs, però intentem fer-ho tot el més barat possible.
ATENCIÓ: El Pack només s’aplica al CASAL COMPLERT!!
PACK’S D’ESTIU 2018
Casal complert + Köln P, M, MG i G: Socis: 510€: Casal complert + Köln SP Socis: 400€
Casal complert + Köln P, M, MG i G No socis: 590€ Casal complert + Köln P, M, MG i G No socis: 500€

Aprofitem per demanar-vos que, quan vingueu a dur-nos les inscripcions, porteu tots els documents que
necessitem tant per Casal com per les Colònies, tant per SP com per la resta:
CASAL
Inscripció + Drets d’Imatge
Fotocòpia de la targeta de la Seguretat
Social
Autoritzacions del nen/a
Núm. Seguretat Social del nen/a

COLÒNIES
Inscripció + Drets d’Imatge
Autoritzacions del nen/a
Targeta original de la Seguretat Social o
mútua (s’entrega el dia que marxem, el 7 de
juliol, abans de pujar a l’autocar!!)

De moment res més!!! Ja teniu prou informació per ara!!! Més endavant ja us avisarem de la reunió de pares i
mares de Casal i Colònies, us detallarem les activitats, els plànnings,... i sobretot recordeu els períodes
d’inscripcions, que són d’aquí poquet!! Us animem a viure un estiu ben volivolero amb nosaltres!! No us el
perdeu!! En tenim moltes ganes ja!! I segur que tots els nens i nenes també!! Seran les 49es Köln de la història
del Vol i Vol!!

Els megahipermaxikamehamicsmonis de l'esplai, les megahipermaxikamehamiquesmonis de l'esplai (i la Susi)!

