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I. Programes setmanals per tots els nivells

L’aturada de l’activitat escolar ofereix múltiples
possibilitats per l’ aprenentatge de nens y
adolescents, de 4 a 16 anys, i a partir d’un programa
setmanal, en el que es combinen la pràctica de
l’equitació amb altres propostes formatives i de
lleure. Esteve Barranco posa a l’abast de nens i joves
l’oportunitat de gaudir d’unes vacances plenes
d’experiències noves i enriquidores.
El Campus d’Equitació d’Estiu Esteve Barranco 2017
proporciona el marc ideal per a l’oci, la interrelació
personal i l’adquisició de nous coneixements i
habilitats.

Novetats!
Dinar: càtering proveït per un restaurant de la zona
Divendres de Gimcana
Optatiu: Dijous d’acampada

II. Preus i horaris
De 9.00 a 17.00 (30 minuts d’acollida)

240€ ……..Setmana tot el dia (inclou dinar)
160€ ………Setmana/ Només matins (9.00 a 13.30)
55€ ..............Dia complet esporàdic (inclou dinar)
35€ .............. Mig dia esporàdic

Setmanes:
Del 26 de Juny al 30 de Juny .................. ☐
Del 3 de Juliol al 7 ...................................

☐

Del 10 de Juliol al 14 ...............................

☐

Del 17 de Juliol al 21 ...............................

☐

Del 24 de Juliol al 28 ...............................

☐

Del 28 d’Agost al1 de Setembre ............

☐

Del 4 de Setembre al 8 ............................

☐

III. Documentació
• Comprovant de pagament de la inscripció
• Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a
• Fotocòpia del carnet de vacunes de l’alumne/a.
• Fotocòpia del DNI o llibre de família de l’alumne/a.
• Full d’inscripció signat pels pares/tutors de l’alumne/a.
• Targeta federativa. El centre facilitarà l’obtenció d’una llicència

federativa a preu reduït a aquells nens que no disposin de
targeta anual.

IV. Reserves
Enviant o entregant la documentació esmentada anteriorment:
• Per correu electrònic enviat a esteve_barranco@hotmail.com
• Acudint personalment a Esteve Barranco

V. Terminis i condicions
•

L’ inscripció es considerarà efectiva una vegada s’hagi abonat la

totalitat de l’import corresponent a la setmana escollida.
•
El pagament es podrà realitzar bé en efectiu a les instal·lacions
d’ Esteve Barranco · Villa Mazzara o bé mitjançant ingrés o
transferència bancària al número de compte: LA CAIXA CTA: 2100-133530-0200053377
•
El full d’inscripció es pot obtenir a les instal·lacions d’Esteve
Barranco · Villa Mazzara, descarregar-lo de la web, o demanar-lo via
email.
•
Les places són limitades i s’assignaran per rigorós ordre de
pagament.
•
Esteve Barranco es reserva el dret d’anul·lar qualsevol
de les setmanes programades dins del Campus d’Equitació
d’Estiu 2017 si no s’assoleix el nombre mínim d’inscrits previst per a
cadascuna de les mateixes.
Darrer dia per formalitzar inscripció: Divendres, 16 de juny
del 2017

VI. Devolucions
•

75 % de l’import de la inscripció si la cancel·lació es produeix
amb 15 dies d’antelació a la data d’inici de l’activitat.

•

50 % de l’import de la inscripció si la cancel·lació es produeix
entre 10 i 14 dies abans de la data d’inici de l’activitat.

VII. Reunió de pares prèvia
•

Es convoca a tots els pares dels alumnes inscrits al CAMPUS
D'ESTIU 2017 a la reunió informativa que es portarà a terme
Divendres, 16 de Juny de 2016 a les 19:00 h. al Centre d’Equitació
Esteve Barranco.

•

Comentarem diferents qüestions d'aquest campus i restarem a
la vostre disposició per qualsevol dubte, segons l'ordre del dia:
Informació general del campus; Horari; Vestuari, dinar, Precs i
preguntes

VIII. Vestuari i higiene personal
Per muntar:
•

2 pantalons de muntar o llargs

•

Botes de muntar o de caminar

•

Polaines (opcional)

•

Protecció dorsal (obligatòria fins a 12 anys)

•

Casc homologat (opcional)

•

Guants de muntar (opcional)

Per altres activitats i jocs:
•

Gorra

•

Banyador

•

Tovallola

•

Xancletes

•

Cantimplora

•

Motxilla petita

Higiene personal:
•

Crema de protecció solar alta

•

Loció anti-mosquits

•

Necesser: gel, pinta, raspall de dents, dentífric, gomes pels cabells...

•

Bossa per roba bruta
Es recomana als alumnes portar l’esmorzar i aigua per hidratar-se.
Igualment es recomana que la roba i altres objectes personals dels
alumnes estiguin marcats amb el seu nom i cognoms de manera
visible.

IX. Medicació

En el supòsit que l’alumne/a hagi de prendre algun medicament durant l’horari
del campus d’estiu, serà necessari aportar una autorització signada pel pare,
mare o tutor/a on consti el medicament, la dosi, la freqüència i la via
d’administració.

Al·lèrgies i intoleràncies
Al·lèrgia a:
Intolerància a:

q Cap al·lèrgia reconeguda

X. Fitxa d’inscripció · Dades personals
Dades de l’alumne/a
Nom i cognoms:
Edat:

Data de naixement:

Adreça:

Codi postal:

Ciutat:
Telèfon fixa:
Email:

Mòbil:

Escola:
Curs:

Setmanes de participació en el Campus d’Equitació

Nº de setmanes:
Dates:

Total a pagar:

Disciplines que practiques

q He muntat poc
q He fet volteo
q He fet doma clàssica
q He fet excursions
q He fet salts d’obstacles

Targeta federativa

q No tinc targeta federativa
q Tinc targeta federativa número: ................

Assegurança complementaria

XI. Fitxa d’inscripció · Autoritzacions
Dades del pare/mare o tutor
Nom i cognoms:
Adreça:

Codi Postal:

Ciutat:
Mòbil:

Telèfon fixe:

Telèfon d’urgència 1:
Telèfon d’urgència 2:
Telèfon d’urgència 3:
Email:
DNI:

Autoritzo al meu fill/a participar en totes les activitats del Campus d’Equitació
d’Estiu Esteve Barranco 2014 a les quals està inscrit/a. Faig extensiva aquesta

autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas
d’extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada.

q SI autoritzo
q NO autoritzo
Veure comentaris

Autoritzo a que en cas de necessitat, i a criteri del centre, el meu fill/a se li pugui
administrar algun comprimit de Paracetamol.

q SI autoritzo
q NO autoritzo
Veure comentaris

Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats que es realitzin I que
comportin petites sortides o desplaçaments for a del recinte d’Esteve Barranco ·
Villa Mazzara, I delego en el professorat acompanyant la capacitat de prendre les
mesures que es creguin oportunes.

q SI autoritzo
q NO autoritzo
Veure comentaris

Autoritzo a aparèixer de forma clarament identificable en fotografies i/o vídeos
corresponents a les activitats organitzades per Esteve Barranco en el marc del
Campus d’Equitació d’Estiu 2015. Aquestes imatges podran ser utilitzades en
campanyes de promoció i difusió pública de les activitats i serveis prestats per
Esteve Barranco.

q SI autoritzo
q NO autoritzo
Veure comentari
D’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades
seran incloses en un fitxer informatitzat per al seu tractament informàtics. I
autoritzo a Esteve Barranco SCP, en l’àmbit de les seves activitats, a fer ús de les
dades personals facilitades, així com per la tramesa d’informació general o
específica que pugui ser del meu interès.

q SI autoritzo
q NO autoritzo
Veure comentaris

Signature del para/mare, tutor/a:
Data:

Altres observacions pare/mare, tutor/a:

