
 

 
COLÒNIES INFANTILS DE LLAMBILLES 

De l’11 al 13 de Juliol de 2022 
INFANTILS DE P3 A 4rt DE PRIMÀRIA 

 

Colònies Infantils de Llambilles (P3 a 4rt de primària)  
• Per a infantils de P3 a 4t de primària tenint en compte el curs 2021-2022. 

• Del Dilluns 11 al Dimecres 13 de Juliol de 2022. 

• Lloc i Sortida/Arribada: . Pavelló de Llambilles. Dilluns 11 de Juliol a les 9:00h (cal estar-hi 

amb antelació, entre 8:30 i 8:45h)  /  Dimecres 13 de Juliol a les 17:00h.  

• Preu: 300€ (TARIFA GENERAL, inclou pensió completa, bus d’anada i tornada i totes les 
activitats).  

Condicions 
• Les Colònies Infantils de Llambilles 2022 es realitzarà a la casa de colònies Can Clerc, a Les Mines 

d’Osor (Girona); i és obert a tots els infantils de P3 a 4t de primària. 

• Les places de participants són de 25 infants. En el cas que no s’assoleixin les 15 places mínimes, 
s’anul·larà el servei i es retornarà el pagament efectuat.  

• El pagament del preu per a les Colònies Infantils de Llambilles s'haurà de fer totalment abans 
d'iniciar-se la prestació del servei. 

• En cas de causar baixa a les colònies degut a aspectes relacionats directament amb la Covid-19 o 
bé per qualsevol altra baixa de salut de duració superior a una setmana, es retornarà la quota 
dels serveis no prestats. 

• Cal respectar els horaris de sortida i el de recollida en la tornada.  

• Cal especificar al full d’inscripció (apartat “Observacions”) qualsevol dada que cregueu que els 
monitors del casal hagin de saber del vostre fill/a, com per exemple, al·lèrgies alimentàries.  

• Les places, que són limitades, s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció mitjançant el formulari 
web.  

 

Període d’inscripció i Documentació 
• El període d’inscripció a les colònies de Infantils de Llambilles s’inicia dimarts 7 de Juny de 2022 

i fins a exhaurir les places. És obligatori inscriure’s al web municipal de l’Ajuntament de Llambilles 
on cal omplir el formulari d’inscripció a les colònies, adjuntar la informació que es demana i 
realitzar el pagament online que hi trobareu. 

• L’enllaç per a la realització de la inscripció al casal és el següent: 
https://www.llambilles.cat/colonies-per-infants 

• En el cas de la documentació que cal retornar signada pels pares/mares/tutors legals, cal retorna-
la signada digitalment a ajuntament@llambilles.cat o bé portar l’original en paper a les oficines 
municipals de l’Ajuntament de Llambilles. 

 
Documentació que caldrà adjuntar fotografiada o escanejada en la inscripció:   

• Targeta Sanitària. 

• Una fotografia tipus carnet. 

• Justificació carnet vacunal al dia. En cas de no tenir-ho al dia, cal adjuntar el document de 
responsabilitat de no vacunat.  
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