GUIA INFORMATIVA COLÒNIES SETEMBRE 2021
Del 6 al 10 de setembre
Les colònies de setembre s’iniciaran el dilluns dia 6 i acabaran el divendres dia 10 de setembre.
La casa de colònies on estarem aquesta setmana serà LA CONRERIA, situada al terme municipal de
Tiana (Maresme).
El transport dels nens fins a la casa de colònies es farà amb autocar.
El preu de les colònies inclou el transport d’anada i tornada i la pensió completa de tots els dies.
La sortida serà el dilluns a les 8,45 des del pati de l’escola SAFA HORTA (sortida Baixada Can Mateu).
La tornada està prevista el divendres a les 16,30h al mateix lloc.
Es podran inscriure a aquesta activitat els nascuts entre el 2009 i el 2012.
Es poden inscriure nens de fora de l’escola SAFA.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
A l’hora de la sortida de l’autocar s’ha de portar signada i degudament complimentada la
“Declaració responsable per a les famílies amb relació a la situació de pandèmia generada per la
Covid-19”.
També s’ha de lliurar al monitor responsable la fotocòpia del CATSALUT abans de sortir amb
l’autocar.
No es podrà pujar a l’autocar si falta la Declaració de responsabilitat signada o la targeta sanitària.
Els nens o nenes que hagin de prendre medicació els dies de les colònies hauran de lliurar al
monitor responsable la medicació marcada amb el nom i la pauta mèdica fotocopiada.
En cas de no assistència a les colònies o impossibilitat de dur-se a terme per motius sanitaris, la
devolució de l’import pagat es regirà per la política de devolucions publicada a la web.

EQUIPAMENT NECESSARI ACTIVITATS
-Es recomana portar esmorzar i una ampolla d’aigua pel primer matí.
-A fi i efecte d’evitar pèrdues i confusions, els nens hauran de portar la roba marcada.
-El poliesportiu no es fa responsable dels objectes perduts durant les colònies.
Obligatori:
-4 mudes de roba esportiva còmoda (una per cada dia)
-1 muda extra de recanvi
-1 Calçat esportiu (tot i que fa calor, les sandàlies resulten perilloses a l’hora de fer certes activitats
físiques)
- 1 Calçat esportiu de recanvi
- Llanterna
- Impermeable
-Banyador

-Xancletes
-Tovallola piscina
-Tovallola dutxa
-Pijama
-Llençol o sac de dormir
-Funda coixí
-Necesser amb els productes higiènics necessaris (crema i raspall de dents, sabó per dutxar-se,
xampú, pinta)
-Crema de protecció solar (mínim protecció 50)
-Mascaretes de recanvi per tots els dies.

