
    1 al 7 
de juliol 2018

On? Per aquells que no la coneixeu, la casa d’Aiguaviva està situada en el terme 
municipal de Guixés (Solsonès) en el Km 24 de la carretera de Berga a Sant Llorenç de 
Morunys. Cal recórrer un camí durant 800 m per arribar a la Casa. El poble més proper és 
Sant Llorenç de Morunys situat a 8 km, Berga està a 24 Km i Barcelona a 126 Km.Qui?  Els nens i nenes que tinguin una edat compresa entre els 7 i 15 anys.
La programació estarà separada per grups d’edat. Un primer grup agruparà als infants de 7 a 
10/11 anys i el segon agruparà als adolescents que tinguin una edat compresa entre 12 i 15 anys. 

Les places són limitades. S’està analitzant la possibilitat de fer ús del prat de la Casa d’Aiguaviva 

per a realitzar acampada amb el  grup d’adolescents. Aquesta opció està per determinar i 
dependrà dels requeriments legals de  la Generalitat. Ben aviat acabarem d’informar-vos sobre 
aquesta possibilitat. 

Quan?  DEL 1  AL 7 DE JULIOL 2018. El punt de trobada serà a la casa d’Aiguaviva. 
Els pares i mares hauran de portar els nens/es el dia 1 de juliol, a les 17:00 hores. 
El dia 7 de juliol els familiars podran gaudir del festival preparat pels nens/es (visita a les 12:00). 
Després de dinar, tots cap a casa.El Campament finalitzarà a partir de les 16:00.I què farem?  Al bell mig de la naturalesa, gaudirem d’uns dies de convivència on 

aprendrem els uns dels altres i farem coses emocionants!!!  Farem dinàmiques, jocs, tallers, treballs manuals, excursions i vetllades.

LES PLACES SÓN LIMITADES (a espera de conèixer definitivament si podrem fer acampada amb els adolescents), per tant, fins que es confirmi aquesta dada, només acceptarem les primeres 40 prere-serves rebudes degudament per correu electrònic. 
DATA D’INICI DE LA PREINSCRIPCIÓ: 1 DE FEBRER DE 2018.
Les prereserves les podeu adreçar al següent co-rreu electrònic: oficina@elfarsocial.cat Rebuda la prereserva, s’enviarà un correu electrò-nic en el qual es notificarà que s’ha procedit a fer la reserva de la plaça.En cas de no rebre resposta, podeu contactar telefònicament amb 

Dèbora Rodríguez o Fina al 
tel: 93.386.10.48 
o al 625.957.322. 

El preu dels campaments és de 230€.Pels Amics d’Aiguaviva i associats del Far, el preu serà de 210€. 
També tindran reducció en el preu aquelles famílies que inscriguin dos o més nens. En aquest cas el preu del segon serà de 210€ i el tercer de 185€. 

El dia  2 de maig de 2018 s’haurà d’haver ingressat el 30% del preu total del campament. Si a la data indicada no s’hagués fet l’ingrés, s’anul·larà automàticament la reserva i la plaça s’atorgarà a la següent sol·licitud rebuda per ordre cronològic.
El 70% restant del preu total del campament s’haurà d’ingressar com a màxim el 15 de juny de 2018. Els ingressos s’han de fer al següent nº de c/c: ES88 2100 0151 0002 0017 1507 (La Caixa). El Far Servei Social Protestant.



Nom: Cognoms:

Data Naixement:  Nom dels pares o tutors:

Domicili: 
(Carrer, número, codi postal, població)

Telèfon fix i mòbil:  Correu electrònic:

MEDICACIÓ. Si durant la setmana de campament estarà sota tractament, si us plau, expliqui-ho. 
NO ES PODRÀ SUBMINISTRAR CAP MEDICACIÓ SENSE LA CORRESPONENT PRESCRIPCIÓ MÈDICA.

SITUACIONS ESPECIALS: 
HI HA CAP SITUACIÓ QUE HAURÍEM DE SABER? (Al·lèrgies, intoleràncies, mullar el llit, problemes familiars…)

S’ha d’enviar butlleta omplerta i còpia de la targeta sanitària en el moment de fer la reserva d’inscripció al correu electrònic oficina@elfarsocial.

C A M PA M E N T S  A I G U AV I VA  2 0 1 8  B U T L L E TA  D ’ I N S C R I P C I Ó  D A D E S  D E L  C A M P I S TA

  AUTORITZACIONS

Com a pare, mare o tutor/a del campista, autoritzo la seva assistència 
al campament a  organitzat per l’Associació El Far, Servei Social Pro-
testant, a la casa d’Aiguaviva, i autoritzo a l’ús de les seves fotos i en 
la promoció habitual de l’Associació El Far a la pàgina web, facebook, 
butlletins informatius de l’entitat, etc. segons la llei orgànica 15/1999.
Autoritzo també a intervenir quirúrgicament o prendre qualsevol altra 
decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’ur-
gència i de no poder contactar amb els pares o tutors. De la mateixa 
manera a utilitzar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni 
especialitzat, en el cas de requerir atenció mèdica. Autoritzo també a 
rebre petites cures i medicaments com antihistamínics, anti-inflamato-
ris, antitèrmics i analgèsics, que normalment es lliuren sense recepta i 
que contenen àcid acetil salicílic, ibuprofè o paracetamol, per part dels 
dirigents del Campament. Autoritzo a la utilització de vehicle privat per 
desplaçament a la piscina de Sant Llorenç de Morunys.

  PROTECCIÓ DADES

De conformitat amb el que disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem 
que les dades que ens faciliteu seran incorporades a un fitxer automa-
titzat del que és responsable l’Associació El Far, Servei Social Protestant, 
amb domicili social en c/ Pirineus nº2-6, 08923 Santa Coloma de Gra-
menet.

Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar 
la vostra sol·licitud d’informació.

En qualsevol cas l’Associació El Far, Servei Social Protestant, podria trac-
tar aquestes dades personals amb la finalitat d’enviar-vos via telefònica, 
postal o electrònica, informació que pugui resultar del vostre interès 
sobre els nostres programes o serveis.
Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i opo-
sició dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanya-
da de fotocòpia del DNI, al departament d’inscripcions a l’adreça abans 
indicada.

  ANUL.LACIONS INSCRIPCIONS

En cas d’anul·lació d’una inscripció ja pagada, s’efectuarà una retenció 
del 15% de l’import pagat.
El Far, Servei Social Protestant, es reserva el dret de cancel·lar un cam-
pament a causa de la baixa taxa d’inscripcions o altres circumstàncies 
internes que facin impossible la seva celebració..
 En cas de sorgir circumstàncies que donin lloc a la cancel·lació del 
campament, els inscrits tindran dret al reemborsament complert del 
que han pagat, llevat que sigui cancel.lat per causes de força major (de-
sastres naturals, etc.). 

Signatura dels pares/tutors

Retornar aquest document signat per pare/tutor del campista per 
formalitzar la preinscripció a oficina@elfarsocial.cat


