
 
CASAL D’ESTIU ABAT OLIBA 2017  

LES 5 PROVES DELS DEUS 
 

 
CONDICIONS GENERALS 

 
INSCRIPCIÓ 

 
▪ Per la inscripció al casal és necessari omplir el Full d’inscripció al complert, adjuntant una fotocòpia de 

la targeta sanitària. 
▪ L’abonament total de la quota del casal s’ha de realitzar abans del començament del casal. 
▪ Cap participant podrà realitzar el casal si no s’ha efectuat abans el pagament de la quota. 

 
HORARI 

• L’horari del casal és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00. 

• Els divendres de la sortida al TIBIDABO AMB MARINELAND i a la BASSA l’horari de tornada serà 
17:00.  

• L’horari del menjador és de dilluns a divendres de 14:00 a 16:30. 

• L’horari del casal de tarda serà de dilluns a divendres de 16:30 a 17:30. 
 

 
RATIO MONITOR/ALUMNE 

▪ La ratio de monitor/nen és un monitor per cada 10 nens/es. 
 

 
POSSIBLES ANUL·LACIONS, MODIFICACIONS O RECLAMACIONS 

▪ L’organització del casal podrà modificar la programació d’activitats i sortides del casal, les dates, les 
hores de sortida i arribada i el transport; tot per raons justificades segons el criteri de l’organització i 
previ avís. 

▪ En cas d’anul·lació del casal, total o parcial, per raons justificades o de força major es retornarà l’import 
abonat o la part proporcional. 

 
ASSEGURANCES I URGÈNCIES 

▪ Tots els participants conten amb una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil subscrit amb 
l’asseguradora Arç Cooperativa. 

▪ En cas d’urgència mèdica (accident, lesió, malaltia...) el representant legal del participant autoritza, 
sempre que no hagi estat possible comunicar-se prèviament amb ell, a qualsevol membre de 
l’organització a prendre les mesures necessàries per garantir-li el trasllat a un centre mèdic i per que 
duguin a terme el tractament mèdic que necessiti.  

 
CONDUCTA DELS PARTICIPANTS 

▪ Els participants han de respectar i complir les normes de comportament del casal, tant al centre com a 
les sortides. 

▪ El respecte envers la resta de companys/es i els monitors/es és fonamental. 
▪ S’ha de respectar al màxim l’horari i l’obligació d’assistència a les activitats (tant al centre com a les 

sortides). 
▪ No està permès portar joguines, mòbils ni diners al casal ni a les sortides. En cas de que no es respecti 

aquesta norma l’organització està exempta de cap responsabilitat en la pèrdua de diners o objectes 
(mòbils, consoles...) que els participants puguin dur al casal. 

▪ En cas de mala conducta reiterada, incompliment de les normes, falta de respecte i disciplina greu, el 
participant serà amonestat i els pares o tutors legals informats. I si es reitera en aquesta conducta, 
s’haurà de procedir a la seva expulsió del casal sense devolució de la quota d’inscripció. 

▪ En cas de que un participant, per mala conducta, causi danys i perjudicis a tercers, les indemnitzacions 
aniran a càrrec del seu representant legal. 
                                                             Amb el suport de 

 


