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Inscripció a les colònies i campaments de 2010 de l’Esplai Natzaret : 
 

1.   Imprimir l’Autorització Legal en un full a doble cara, o venir a buscar-la a l’esplai. 
2.   Omplir-la i signar-la a mà. 
3.   Enganxar una fotografia de carnet actual en el lloc indicat. 
4.   Adjuntar la documentació necessària, grapant-la a l’autorització, per darrere: 
  · fotocòpia del carnet de vacunes. 
  · fotocòpia de la tarja sanitària personal. 
5. Tot això ens ho porteu a l’esplai, un divendres d’inscripcions de 17h a 19h.  

· els que sigueu de fora de Barcelona i no us sigui possible portar-ho, podeu 
enviar-nos-ho per correu convencional, però us demanem que no falteu el 
dia de la reunió de pares i mares.  

 
La direcció de l’esplai  és:                   Esplai Natzaret 

Travessera de les Corts 331, 
08029 Barcelona 

 
 
Pel primer pagament, de 150€ per inscrit/a (igual per tothom), cal fer un ingrés al compte 
de l’esplai: 2100-3210-60-2200335667, abans del 27 de març. Poseu el nom del/de la nen/a 
i COLÒNIES o CAMPAMENTS, segons el cas.  
 
La reunió de pares i mares per a les colònies i els campaments serà, poc abans que s’acabi 
el curs escolar, cap a les 20h, a l’auditori del Col·legi Pare Manyanet. Us informarem de 
l’hora i dia exactes en el nostre bloc: www.esplainatzaret.net. 
 
És molt important que vingueu. Si no poguéssiu venir, aviseu-nos amb antelació i us 
enviarem la informació per e-mail o per correu ordinari. A la reunió us donarem tota la 
informació necessària, així com el full d’autorització pels medicaments, que heu de portar 
omplert i signat el dia de sortida, juntament amb la tarja sanitària i els medicaments. 
 
A partir de la reunió de pares i mares, disposareu de quinze dies per fer el segon pagament, 
on es tindran en compte els descomptes pertinents. 
 
Recordem: Preu de les colònies: 335€ 
  Preu dels campaments: 350€ 
 
Descomptes:  15€ de descompte si s’apunten amics nous de part vostra. 
  15€ de descompte en cada inscrit/a, si apunteu 3 germans/es o més.     
  15€ de descompte pels de l’esplai (descompte acumulable). 
   
Per comunicar-vos amb els monitors i monitores podeu trucar els divendres de 17h a 19h a 
l’esplai al telèfon 93/ 419 52 44, o enviar-nos un e-mail a esplai_natzaret@hotmail.com. 

http://murdundrain.files.wordpress.com/2009/03/autoritzacio-legal.pdf

