Aquesta Setmana Santa, aventura’t
De l’11 al 14 d’abril de 2022. Casal de Setmana Santa – Camprodon
Material
que cal dur
CASAL D’ESQUÍ:
· Roba d’abric, guants i ulleres
· Material i/o forfait si se’n té
· Esmorzar · Aigua
CASAL D’AVENTURA:
· Esmorzar · Aigua
· Calçat còmode

Fitxa d’inscripció 2022
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?
Autoritzem el nostre fill/a a realitzar les sortides i activitats previstes
per l’empresa BASTIMENTS AVENTURA. Així mateix autoritzem al
responsable de l’empresa a portar el nen al metge si cal.

Signatura pare, mare o tutor
i DNI

Camprodon,

de

de 2022

En/ Na (pare, mare o tutor legal)

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.

amb DNI

o passaport núm

autoritzo que la imatge del meu fill/a

pugui aparèixer en

fotografies corresponents a activitats relacionades amb Bastiments Aventura - Casal Setmana Santa
a Camprodon. 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,

Signatura pare, mare o tutor

de

de 2022		

ESQUÍ
8 a 15 h
8 a 14 h

242,05 € (inclou dinar)
211,15 €

Opcions
AVENTURA
9 a 15 h
9 a 13 h

100 € (inclou dinar)
63,82 €

Inclou: · Activitats · Material · Assegurança

Inclou: · Forfait · Material · Assegurança · Classes · Transport

10% de descompte SEGON GERMÀ

Ja té FORFAIT (-6€/dia)

Ja té MATERIAL (-5,50€/dia)

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
Amb la
la signatura
signatura d’aquesta
d’aquesta ordre
ordre de
de domiciliació,
domiciliació, el
el deutor
deutor autoritza
autoritza l’ordenant
l’ordenant MARC
MARC NAVARRO
NAVARRO II MOYA
MOYA aa enviar
enviar aa l’entitat
l’entitat bancària
bancària del
del sotasignat
sotasignat les
les ordres
ordres de
de domiciliació
domiciliació
necessàries
necessàries per
per liquidar
liquidar les
les quotes
quotes corresponents
corresponents ii autoritza
autoritza l’entitat
l’entitat bancària
bancària aa carregar
carregar els
els imports
imports corresponents
corresponents aa les
les quotes
quotes al
al seu
seu compte
compte bancari.
bancari.

Nom del nen o nena			
Titular del compte					
Adreça				

NIF titular del compte:

Codi postal i població

IBAN del número de compte: ES
Tipus de pagament:

recurrent

pagament únic

Nom
Nom ii signatura
signatura del
del titular
titular del
del compte
compte

Data
Data ii localitat					
localitat					

Inscripcions
Casa de Colònies Torre del Coll
i més informació: Sant Antoni, 13. Camprodon
Tel. 629 031 582

