Condicions d’inscripció

ESCOLA MESTRAL

El preu de les colònies inclouen els àpats en règim de pensió completa des del dinar del primer
dia fins el dinar de l’últim dia i la participació a totes les activitats recollides en el dossier
d’activitats de les colònies d’estiu .
El preu de la tanda no inclou els medicaments que pugui receptar el metge en cas de malaltia i
es passarà el tiquet de l’import corresponent a l’arribada de l’autocar.
Si els pares/tutors s’enduen un nen/a per la seva conveniència, o el participant inicia les
colònies en dates posteriors a l’arribada de tot el grup, no s’abonarà l’import equivalent a la
resta de la tanda.
Si en acabar les colònies trobeu a faltar alguna peça de l’equipatge en ho dieu i si la trobem us
avisarem des de les nostres oficines. Cal que tot l’equipatge vagi marcat amb nom i cognoms.
Cal que feu el primer pagament de les colònies abans del dia 18 D’ABRIL al següent número de
compte, INDICANT EL NOM I COGNOM DEL FILL/A i CURS ACTUAL

Preu total colònies: 250€ (colònies)
1r pagament: 125€ abans del 18 abril
2n pagament: 125€ abans del 26 de maig

Ingrés o transferencia
LA CAIXA ES88 2100 0584 07 0200239336 (titular David Pujol)
Una vegada fet el pagament caldrà que ens entregeu als organitzadors de les colònies la fitxa
d’inscripció FIRMADA junt amb foto carnet, fotocòpia targeta seguretat social, fotocòpia
carnet de vacunes. A la reunió és on recollirem tota la documentació entregada.
En cas d’al·lergia alimentaria cal adjuntar informe mèdic i formulari d’incidencies alimentaries
Sense aquesta documentació firmada i entregada el nen/a no podrà assistir a les colònies.

PER INFORMACIONS I DUBTES : 93 431 21 39 o nuria@grupeduca.cat
Avís sobre la confidencialitat de dades :
Les dades de caràcter personal que es facilitin al registrar la insripció, quedaran gravades en un fitxer
propietat del’empresa David Pujol i Gebellí, degudament inscrit en l’Agencia Española de Protección de
Datos, amb la finalitat de contestar ales consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixesm així
com també per enviar informació , notificacions, promocions i publicitat. Aquestes dades de caràcter
personal, podran ser cedides a tercers, sempre dins de les cessions legalment establertes i que permet
la Llei 15/1999. Per tot això pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant
de David Pujol , mitjançant una comunicació escrita a david@grupeduca.cat

