Estades de
convivències
Estiu 2021
Vols viure una gran aventura?

Del 12 al 16
de juliol
Colònies
El Collell

5%

descompte
per fills i filles
d’abonats

Que es l’estada
de convivència?
Es una oportunitat única per passar una setmana amb

On i quan?
L’estada es realitzarà a la casa de colònies “El Collell”, situat a
Sant Ferriol, a 14 kilòmetres de Banyoles la setmana del 12 al 16

pernoctació plena de noves experiències amb activi-

de Juliol de 2021.

tats esportives i d’aventura, realitzaran activitats aquà-

Es un complex lúdic esportiu ubicat entre el Pla de l’Estany i la Garrotxa, situat a Sant Ferriol, a 14 kilòmetres de Banyoles.

tiques i a l’aire lliure, on interactuaran amb el medi
natural. A més de passar-ho en gran, fomentarem el
treball en equip, l’esforç, la solidaritat, la companyonia
i el respecte, tant per la resta de companys com per al
medi ambient.

Disposen d’un conjunt de professionals molt dinàmics, tenen més de
15 anys d’experiència en el sector del lleure, organitzant tot tipus de
colònies i estades.
Tenen un ventall molt ampli d’instal·lacions esportives que garanteixen
molta polivalència d’activitats i jocs
Instal·lacions exteriors

• 150 hectàrees de paratge natural (envoltada de parcs, esplanades
amb arbres i fonts d’aigua)

• 2 parcs d’aventura amb tirolines i ponts tibetans
• 2 camps de Làser Tag
• 1 pista americana
• 3 camps de futbol reglamentaris de gespa natural
• 5 camps de futbol de 3x3
• 24 pistes de bàsquet i minibàsquet amb il·luminació
i vaporització per combatre la calor.

• Una pista semi olímpica
• 3 piscines
• 3 pistes d’handbol
• 1 camp de voleibol
Instal·lacions interiors

• Habitacions de 2 a 30 places
• Habitacions adaptades per a infants amb diversitat funcional
• 8 menjadors
• Teatre / Gran Cinema amb capacitat per 400 persones i pantalla
gegant

• 3 discoteques i Planetari: amb equip d’il·luminació i so professional
• WIFI
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• Zona de ping-pongs i futbolins.
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Qui pot participar?
Les places no són
únicament per a infants
del Club de Natació, poden
participar tots els que ho
desitgin, siguin de la nostra
ciutat o d’altres.

Infants de
8 a 15 anys

No es necessari que
tinguin coneixements previs
de natació, i tampoc es un
requisit tindre un vincle
previ amb la nostra entitat.

Planning de l’estada
DIA D’ENTRADA

(1,30 h aprox.)

JOCS DE NIT

PRIMER ÀPAT:

(dinamitzat pels tècnics
de elComplex)

Dinar

Durant la setmana de convivència s’organitzaran diferents activitats coordinades amb la casa de colònies El
Collell per buscar la millor experiència per als vostres infants.
ACTIVITATS
• Piscina descoberta diària
• +1,5h diàries d’activitats guiades per professionals
del Collell (làser tag, camp d’aventura, lliscadora +
jocs d’aigua, pista americana...)
• Activitats i jocs esportius
• Dinàmiques i activitats cooperatives i de
creixement personal
• Activitats nocturnes (Bany d’escuma, passatge
del terror, cinema a la fresca, discoteca)
Aquestes activitats estaran complementades amb d’altres dirigides pels nostres tècnics de elComplex com:
activitat aquàtica recreativa diària, activitats i jocs esportius, dinàmiques de cooperació i creixement personal i
moltes altres sempre ajustades a les edats dels infants.

1 ACTIVITAT DE LLEURE
DIÀRIA DIRIGIDA
PELS MONITORS/ES DEL
COLLELL

Dilluns 12 de juliol de 2021

Quines activitats farem?

A més els infants disposaran d’algunes hores on faran
activitat lliure a zones habilitades amb jocs de taula, cartes, taules de ping-pongs i futbolins.
En cas de pluja, gràcies al gran nombre d’instal·lacions
interiors d’El Collell, seguiran amb les activitats sense
cap problema.

ÚS D’ÀREA
ESPORTIVA
(2 h matí + 1,45 h tarda)
ÚS DE PISCINA
DIÀRIA
(a determinar)

ÚLTIM ÀPAT:
Esmorzar

DIA DE SORTIDA
Divendres 16 de juliol de 2021
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*Pendent del planning diari/setmanal per part del Collell
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Reunió de pares
Us preguem la vostra assistència, les reunións informatives son telemàtiques

JUNY
Matí: dissabte 12, a las 11.30 h
Tarda: dimecres 16, a las 19 h

Normativa bàsica

Què cal portar?
• Motxilla
• Mudes per als 5 dies:
calces/calçotets; mitjons; samarreta,
pantaló
• Calçat esportiu
• Necesser:
raspall de dents i dentífric; xampú;
desodorant; tovallola petita
• Gorra
• Roba d’aigua:
banyador, xancletes, casquet de bany i
ulleres (opcional)
• Llanterna
• Repel·lent de mosquits
• Crema solar (de fàcil aplicació)
• Protector labial (opcional)
• Medicaments necessaris
(entregar a tècnics el dia de la sortida
amb justificant mèdic)
• Llençol, funda de coixí i sac de dormir

La persona responsable del nen/a cal que signi una autorització per tal de donar consentiment
en els casos següents:
1. Si el nen ha de prendre algun tipus de medicament
Caldrà omplir el full indicant tipus de medicament, horaris i quantitat, aportant la prescripció mèdica que així ho indiqui.
2. Observacions específiques
En el cas en que algun infant tingui alguna malaltia, necessitat especial o que tingui algun tipus

Què no es pot portar?
• Objectes de valor (anells, cadenes, rellotges...)
• Joguines o elements electrònics (a excepció del telèfon mòbil amb autorització
corresponent)

d’al·lèrgia o intolerància alimentària cal que ens ho feu saber mitjançant un full d’observacions.

És obligatori que
tota la indumentària
estigui marcada amb
el nom i cognom de
l’infant.
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Menú

Inscripcions

JULIOL
DILLUNS 12

DIMARTS 13

DIMECRES 14

DIJOUS 15

DIVENDRES 16

Es pot realitzar la reserva a partir del dia 1 d’Abril al mostrador d’atenció al client de elComplex o de manera telemàtica
per la pagina web www.elcomplex.cat
Documentació que cal portar

ESMORÇAR

• Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor
• Fotocòpia del llibre de família en cas d’inscriure a més d’un fill
• Fotocòpia de la llibreta bancària

descompte
per fills i filles
d’abonats

• Fotocòpia de la targeta sanitària

DINAR

5%

• Fotocòpia del llibre de vacunació
• Autoritzacions (drets imatge, diners...)
• Al·lèrgies, medicaments, altres observacions
• Document auto responsable de no simptomatologia COVID
(setmana prèvia a l’estada)

Preu de l’estada

BERENAR

Entra:

350€

SOPAR

tot inclòs

• Dinar i berenar dels 5 dies
• Esmorzar i sopar de 4 dies
• Desplaçament amb autocar
• 2 h de piscina diària
• Activitats dinamitzades pel personal de la casa de
colònies
• Activitats i servei dels tècnics del complex 24 h
• Estància i pernoctació

Menús
provisionals

Reserva i pagament
El dia d’inscripció
s’abonarà el

50%

com a concepte de
paga i senyal
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La resta de
pagament es
realitzarà abans del

25
de juny
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i

Per a més informació
www.elcomplex.cat
mjlopez@elcomplex.cat

Moltes gràcies per la vostra confiança

