INFORMACIÓ GENERAL
Aquest any per fi organitzem les Colònies de circ de La Colombina. Seran sis
dies de diversió assegurada i tot ambientat en les famílies del circ Europeu.
Treballarem acrobàcies, equilibris, trapezi, teles, malabars i a més tindrem
moltes més activitats.
Us esperem el diumenge 26 de Juny a la tarda, a Vilobí d'Onyar a la casa de
colònies de Can Freu.

QUÈ FAREM?
Aquest serà l'horari general que seguirem
Durant la setmana tindrem diferents convidats que estaran amb nosaltres:

Lluís Yuste: pallasso d'hospital i animador, serà amb nosaltres tota la
setmana presentant tots els espectacles nocturns i organitzant els jocs.
Lidia Lara: Directora d'Artesans, al barri de Sants de Barcelona. Professora de
dansa, músic i musico terapeuta. Serà amb nosaltres el dilluns impartint el
taller de percussió i moviment.
Núria Peretó: Fundadora de Salut i Clowns i pallassa d'hospital. Serà amb
nosaltres el dimarts impartint el taller de pallassos d'hospital.
Manel Capellades: Actor i formador (tècnica Meisner), pallasso.
S'encarregarà dels espectacles de dijous a la tarda.

CALENDARI D’ACTIVITATS
HORA

Diumenge Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Aeris i
Malabars

Aeris i
malabars

Aeris i
Malabars

Assaig
espectacle
de circ

09:00:00

Aeris i
Malabars

11:00:00

Acrobàcia Acrobàcia Acrobàcia Acrobàcia Assaig
i equilibris i equilibris i equilibris i equilibris espectacle
de circ

13:00:00

Natació
artística

Natació
artística

Natació
artística

Natació
artística

Jocs
aquàtics

14:00:00

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

15:00:00

Taller de
percussió
i
moviment

Xerrada
SORPRES Taller de
Taller Els A
vestuari
Pallassos
d'hospital

Espectacle
de les
famílies
de circ

17:00:00

Piscina

Jocs
aquàtics

SORPRES Piscina
A

Comiat

Taller

Gimcana

SORPRES Espectacle
A
Bitxi-Cleta

18:00:00

Arribada

19:00:00

Espectacle Cabanes
de
benvingud
a

De circ

SORPRES Festa de
A
l'escuma

20:00:00

Sopar

Sopar

Sopar

Sopar

21:00:00

Joc de Nit Cinema a
la fresca

Nit de
Talents

Sorpresa

Festa de
disfresses

Sopar

Totes les activitats programades queden subjectes a les normatives i
restriccions que puguem patir a causa de la COVID19.

QUE CAL PORTAR ?
•

6 mudes de roba còmode per fer esport

•

6 mudes de roba interior esportiva

•

Sac de dormir

•

Llençol de baix

•

Coixinera

•

Mínim 2 vestits de bany

•

Xancletes de piscina

•

És molt recomanable portar un parell de samarretes d'aigua

•

Tovallola de platja

•

Tovallola de dutxa

•

Necesser amb raspall de cabell, raspall de dents, pasta de dents, sabó
pel cos i si s'escau xampú pels cabells.

•

Motxilla petita amb ampolla d'aigua, i gorra de visera.

•

Crema solar de factor de protecció alt

•

Sabatilles esportives tancades

•

Sandàlies o similar

•

Capellina per la pluja

•

Jerseis per la nit

•

Caçadora

•

Llanterna frontal i piles de recanvi

•

Una disfressa per la festa de disfresses de dijous

Tot, roba i utensilis varis, han d'anar marcats amb nom i cognom.

PREUS:
El preu per persona és de 480€
Els germans petits i alumnes de l'escola tenen descompte i paguen només
450€
Promoció “early birds” tothom que confirmi la seva plaça abans del dia 20
d'abril paguen només 440€.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS: ____________________________________
D.N.I. / N.I.E.: ___________________________
DATA DE NAIXEMENT: _____________________
ADREÇA: ____________________________________________
CODI POSTAL: ____________________
TELÈFON/ MÒBIL DE CONTACTE: ___________________________
QUI VINDRÀ A RECOLLIR EL NEN O LA NENA: __________________
_______________________________________________________

OBSERVACIONS: _________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

PARE O TUTOR LEGAL
NOM I COGNOMS : __________________________________________
D.N.I. / N.I.E.: ______________________________________________
TELÈFON: __________________________________________________
MAIL: ______________________________________________________

FORMA DE PAGAMENT:
En efectiu al centre o per transferència bancària indicant al concepte el nom
del nen o la nena i Colònies 2022.

CONDICIONS:
La reserva de plaça es fa abonant 200€ per nen.
Abans del dia 10 de Juny de 2022 s'ha d'abonar l'import complert de l'activitat
No hi ha autocar d'anada ni de tornada. Els pares han de portar els nens i
nenes a la casa de Colònies Can Freu de Vilobí d'Onyar el dissabte 26 de Juny
a les 18h. I els han de venir a recollir al mateix lloc el divendres dia 1 de Juliol
a les 17h.
L'adjudicació de les places és per rigorós ordre d'inscripció.
L'import del curs no és retornable, excepte per obligat tancament de l'activitat
a causa del COVID19.
Si el nen o la nena té alguna al·lèrgia o lesió és important comunicar-ho al
centre.
És molt important seguir la normativa COVID19 del centre i/o la normativa que
les autoritats marquin en el moment de les colònies.
Barcelona, ______ de __________________ de 2022
Firma del pare/mare o tutor legal,

AUTORITZACIÓ:
El/ La ___________________________________ proveït amb el
DNI o NIE _____________________________
autoritza a _____________________________ a participar a les Colònies
d’Estiu de Circ de la Colombina 2022 a Can Freu a Vilobí d’Onyar.
Autoritzo al meu fill o filla a poder participar de les Colònies d'estiu de circ
de La Colombina 2022 acompanyat dels monitors per realitzar excursions i
activitats a l'aire lliure.
Es declara coneixedor de les condicions de participació i de pagament al casal
d'estiu 2022 de La Colombina.
Data i signatura del pare/ mare o tutor legal.

Barcelona, _____ de _________________ de 2022

(signatura)

AUTORITZACIÓ DE DIFUSIÓ D'IMATGES

D'acord amb l'article 18.1 de la constitució i la regulació establerta a la llei
1/1982, del cinc de maig, sobre el dret d'honor a la intimitat personal i familiar
i a la pròpia imatge, i d'acord amb la llei 15/1999 del 13 de desembre, sobre la
protecció de dades de caràcter personal.
Jo__________________________________autoritzo a la captació d'imatges
de ___________________________________ en fotografia o vídeo, durant el
transcurs de les activitats i a que puguin ser produïdes o difoses per l'entitat
organitzadora, amb finalitat exclusivament docent o divulgativa en:
Butlletins, vídeos o webs de la pròpia entitat o d'entitats o associacions
independents que hi tinguin relació.
Fotografies i vídeos destinats a la difusió pública de La Colombina (Cia.
Passerell S.C.P.) a través de diaris, revistes, llibres o altres publicacions, així
com també en televisions i webs de caràcter informatiu, cultural o formatiu.
Barcelona, _____ de __________________ del 2022

(signatura)

NORMATIVA DEL CENTRE
NORMES GENERALS:
1.

La plaça es reserva complimentant el formulari d'inscripció, acceptant la

normativa del centre i abonant el preu de la matrícula.
2.

Les places s'assignen per rigorós ordre d'inscripció.

3.

L'organització es reserva el dret de modificar el programa d’activitats, el

nombre de sessions i el seu contingut i horari.
4.

És molt important anar descalç a acrobàcies i equilibris, per una qüestió

d'higiene i seguretat.
5.

No es pot menjar a la sala de circ.

6.

No està permès fumar o beure begudes alcohòliques a totes les

instal·lacions de Can Freu, sense cap excepció.
7.

No és recomanable portar objectes de valor a les colònies. En cas de

pèrdua no ens fem responsables.
8.

Els alumnes i les famílies dels alumnes han de tractar tant el personal

com els seus companys amb respecte i civisme.
9.

Els menors d'edat han de venir acompanyats dels seus pares o tutors

legals a l'hora de portar-los a les colònies o a l'hora de venir a recollir-los.
10.

Es demana puntualitat i compromís en l'assistència per tal de gaudir tots

de l'activitat al màxim.
11.

És molt important comunicar a la direcció, qualsevol lesió o malaltia que

potencialment, pugui veure's agreujada per la pràctica de les activitats que
oferim. I en tot cas, serà responsabilitat de l'alumne assegurar-se mitjançant
una opinió mèdica experta que pot practicar les nostres activitats, tot i la lesió.

12.

Està prohibit registrar imatges i/o so, en cap suport o format dintre de

les instal·lacions, sense permís exprés de direcció.
13.

No es permet el desenvolupament de cap activitat professional per part

de personal aliè a la organització.
14.

En cas d’emergència seguiu les indicacions del personal de la instal·lació.

15.

Podeu fer-nos arribar les vostres ingerències o propostes de millora a

hola@lacolombina.cat per fer de La Colombina un espai millor.

NORMES DINS LA CLASSE:
1.

Es recomana a tots els alumnes, venir amb una ampolla d'aigua per
evitar la deshidratació durant l'activitat física.

2.

Cal portar roba esportiva, mallot i pantaló i evitar al màxim l'ús dels
mitjons per no relliscar. Als casals el mallot no és necessari, però sí cal
portar roba esportiva.

3.

És important prendre's seriosament el temps d'escalfament per evitar
lesions posteriors.

4.

Cal mantenir entre tots, els espais endreçats i cuidar el material. En cas
de trencar algun material, haurà de ser reposat. A les habitacions l'ordre
i la neteja són molt importants.

5.

És important respectar les normes i els espais d'entrenament de cada
alumne per evitar accidents.

El pare/mare o tutor legal, es declara coneixedor de les condicions de
participació i de pagament de La Colombina.
Data i signatura del pare/ mare o tutor legal.
Barcelona, _______ de ___________________ de 2022

(signatura)

