
INFORMACIÓ SOBRE EL CASAL D’ESTIU 

DELS CASTELLERS DE MEDIONA 

 

Benvolgudes famílies, 

Des de l’equip de canalla dels Castellers de Mediona, amb el suport de la Junta Directiva, us volem oferir la possibilitat 

de gaudir d’un estiu diferent amb nosaltres. Per aquest motiu organitzem un casal d’estiu per retrobar-nos i poder-

nos conèixer més a fons. A més, ho obrim a les famílies del poble que els hi vingui de gust participar en la nostra 

proposta. 

 

Qui es pot inscriure? 

Qualsevol infant d’entre 3 i 16 anys que sigui soci dels Castellers de Mediona. Si et ve de gust participar i encara no ets 

soci, et donem les facilitats perquè ho puguis ser i així poder participar al casal i gaudir dels avantatges que suposen 

ser soci de la colla. 

 

Calendari i horaris 
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        Casal de les 10:00 a les 13:00 

         Acampada del divendres a les 13:00 al dissabte a les 12:00 

 

On ens trobarem? 

El casal esta pensat com un temps de connexió amb l’entorn natural i social. Això implica que sempre ens trobarem a 

espais a l’aire lliure amb accés a l’ombra i dins el poble. Aquests espais poden variar en funció de les activitats que 

desenvoluparem, per aquest motiu, un cop inscrits, rebreu un correu electrònic on s’indicarà el lloc de reunió i el 

material i/o indumentària que puguem necessitar per desenvolupar les activitats. 

 

Activitats que realitzarem 

Tot i ser un casal d’estiu organitzat per la colla castellera, no es realitzaran activitats pròpiament castelleres. Es tracta 

d’un espai de trobada on pretenem reforçar vincles i gaudir tots junts. Es realitzaran jocs cooperatius, activitats físic 

esportives, treballs manuals, sortides, accions solidàries, activitats d’autoconeixement, etc. 

- L’acampada!!! 

A final de cada mes s’ofereix la possibilitat de participar a una acampada d’una nit a aquells infants que han 

participat durant, com a mínim, una setmana d’aquell mes al casal. 

L’acampada consistirà en una jornada de tarda que s’inicia el divendres un cop acabat el casal (a les 13:00), 

una nit i el matí de dissabte (fins les 12:00). Durant aquest període es realitzaran diferents activitats 

relacionades amb l’entorn natural i social. 

El preu de l’acampada (35€) inclou el dinar, berenar i sopar del divendres i l’esmorzar del diumenge. 
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Preus 

MES PREU PER MES PREU PER SETMANA PREU ACAMPADA 

Juliol 100€ 40€ 35€ 

Agost 120€ 40€ 35€ 

 

Com puc fer la inscripció? 

Per inscriure al teu fill/a cal fer-ho a través del full d’inscripció que pots sol·licitar a través del correu electrònic a 

casalcastellers.mediona@gmail.com. Juntament amb aquest document, cal entregar un comprovant de l’ingrés al 

compte bancari que s’indica al full d’inscripció. 

També cal que ens envieu una fotografia o còpia de la targeta sanitària, per les dues cares. 

En cas de no ser soci de la colla castellera, sol·licita també el full d’inscripció per ser soci i el full d’autorització per a la 

participació de menors i envia’ls juntament amb la inscripció. El cobrament de la quota no va vinculat amb el casal i es 

realitzarà des de la Junta Directiva juntament amb la resta de socis de l’entitat. 

 

CONDICIONS 

• De reserva de plaça i pagament: 

o Per assegurar-se la plaça, cal que s’entregui el full d’inscripció i s’aboni la quantitat correcte pel servei 

sol·licitat abans de les dates següents:  

▪ Per inscriure’s al mes de juliol: abans del 26 de juny 

▪ Per inscriure’s al mes d’agost: abans del 20 de juliol 

o En el cas d’inscriure fora del termini previst, cal tenir en compte que la inscripció haurà de fer-se amb 

un mínim d’una setmana d’anel·lació. A més, aquesta haurà de ser validada per l’organització en 

funció de les capacitats del casal durant aquella setmana. 

• D’anul·lació de la inscripció: 

o En cas de voler-se donar de baixa abans de començar l’activitat, es retornarà un 85% de l’import. 

o En cas de voler-se donar de baixa un cop iniciada l’activitat, es retornarà un 50% de l’import. 

o En cas de donar-se de baixa per malaltia o causa justificada, es retornarà un 85% de l’import. 

o En cas de no arribar al mínim d’inscripcions* necessàries per al desenvolupament de l’activitat, 

aquesta quedarà suspesa i es retornarà el 100% de l’import als inscrits. 

*El mínim de nens/es inscrits per setmana és 10. Si no s’assoleix aquest mínim alguna setmana, es suspèn el servei 

durant aquella setmana. 

 

Per més informació... 

- Per contactar amb nosaltres, envia’ns un correu a: 

casalcastellers.mediona@gmail.com 

 

 

Moltes gràcies pel temps dedicat,  

esperem veure’ns aquest estiu! 
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