
Opcions / Preus

Juliol

HORARI PREU 25-28 1-5 8-12 15-19 22-26 TOTAL
9 a 13 h 47 €     
9 a 15 h 60 €     
9 a 17 h 77 €     
Dinar* 32,50 €     

Agost - Setembre

HORARI PREU 29-2 5-9 12-16 19-23 26-29 2-6 TOTAL
9 a 13 h 47 €      
9 a 15 h 60 €      
9 a 17 h 77 €      
Dinar* 32,50 €      

 SUBTOTAL
 MES SENCER (descompte 5%) 

 SEGON GERMÀ  (descompte 10%)
 TOTAL

Aquest estiu, riu! 
Activitats esportives i lúdiques,  
sortides de muntanya, pedalades 
i excursions per conèixer  
el nostre entorn.

Col·laborador: Inscripcions i més informació:

Casa de Colònies Torre del Coll
Sant Antoni, 13. Camprodon · Tel. 629 031 582
activitats@bastimentsaventura.com

#EstiuActiu19

Dates
Del 25 de juny al 6 de setembre de 2019

Lloc 
Caseta de fusta annexa i Casa de Colònies 
Torre del Coll

Edat 
De 3 a 16 anys

Material que cal dur 
Esmorzar, gorra, roba còmoda i roba 
de recanvi. Per a la piscina: tovallola, 
xancletes, banyador, crema solar i 
bombolla, si és necessari.

Preus
De 9 a 13 h 47 €
De 9 a 15 h 60€
De 9 a 17 h 77 €
Dinar fix/dia 6,50 €
Dinar esporàdic/dia 8 €

Descomptes
10% a partir del 2n germà

5% mes sencer

#EstiuActiu19



Drets d’imatge
Atès que el dret de la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.01 de la Constitució i regulat 
per la Llei 5/1982, dle 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, l’equip de direcció de Bastiments Aventura - Colònies Torre del Coll demanem el 
consentiment als pares/mares o tutors/tutores legals per poder publicar fotografies en les que 
apareguin els seus fills/es on aquests siguin clarament identificables.

En/ Na (pare, mare o tutor legal)       

amb DNI              o passaport núm                                                                         

autoritzo que la imatge del meu fill/a                                                                                    pugui aparèixer 

en fotografies corresponents a activitats relacionades amb Bastiments Aventura - Colònies Torre del 

Coll. Tant pel que fa el format web, filmacions destinades a difusió pública no comercial o fotografies 

per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

Camprodon,                de                               de 2019  

Signatura pare, mare o tutor

Fitxa d’inscripció 2019
Nom                                            

1r cognom                                                          2n cognom

Adreça                                                               

Població                                                                          CP

Data de naixement: (dia/mes/any) 

Nom del pare, mare o tutor

Telèfon de contacte (feina, mòbil, particular)

Adreça electrònica

Pren cap tipus de medicació? 

Pateix alguna al·lèrgia i/o intolerància?

Sap nedar?

Autoritzem el nostre fill/a a realitzar les sortides i activitats previstes 
per l’empresa BASTIMENTS AVENTURA. Així mateix autoritzem el 
responsable de l’empresa a portar el nen al metge si cal.

Signatura i DNI 
del pare, mare o tutor

Camprodon,                de                               de 2019

Nom del nen o nena   

Titular del compte     NIF titular del compte:

Adreça    Codi postal i població

IBAN del número de compte:  ES

Tipus de pagament:            recurrent           pagament únic            Nom i signatura del titular del compte

Data i localitat      

Ordre de domiciliació directa SEPA
Nom ordenant  Marc Navarro Moya - Bastiments Aventura
DNI  43628427-A
Adreça  Sant Antoni, 13
Codi postal i Població 17867 CAMPRODON - GIRONA
Amb la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza l’ordenant MARC NAVARRO I MOYA a enviar a l’entitat bancària del sotasignat les ordres de domiciliació 
necessàries per liquidar les quotes corresponents i autoritza l’entitat bancària a carregar els imports corresponents a les quotes al seu compte bancari.

#EstiuActiu19

Col·laborador: Inscripcions i més informació:

Casa de Colònies Torre del Coll
Sant Antoni, 13. Camprodon · Tel. 629 031 582
activitats@bastimentsaventura.com

MARC NAVARRO i MOYA - c. de Sant Antoni, 13 - 17867 CAMPRODON -  NIF 43628427A
Registre Sanitari RSIPAC: 50.02917/CAT   -   Instal·lació Juvenil CC000136 - núm de cens d’OAFEMN C458
629031582 - activitats@bastimentsaventura.com - www.bastimentsaventura.com
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