GASETILLES - 247
Informació - COLÒNIES 2018
Com cada any per aquestes dades, estem organitzant les COLÒNIES per a nens i nenes amb edats
entre 6 i 15 anys. L’objectiu principal és que tots els participants s’ho passin bé durant aquests deu dies
convivint i gaudint de les diferents activitats: jocs, tallers, esports, piscina ...
Per garantir l’atenció mèdica dels infants i joves amb hemofília comptarem amb cobertura sanitària a
càrrec de personal mèdic i d’infermeria.







Dates: de diumenge 1 de JULIOL a dimarts 10 de JULIOL
Edats: de 6 a 15 anys
Lloc: Casa de colònies Els Estanys, situada a Campmany (Alt Empordà).
Preu: 200 euros pels socis i 250 euros pels no socis. Inclou desplaçament des de
Barcelona, pensió completa, assegurances i material. Els germans tindran un
descompte de 15 euros.
Si hi ha famílies amb dificultats econòmiques, que es posin en contacte amb l’Associació
per sol·licitar una beca, cap infant amb hemofília que vulgui venir es quedarà sense
colònies.

El cost real de les colònies ascendeix aproximadament a uns 500 euros per infant per tant
tingueu en compte que tots els participants estan parcialment becats*.
Enviar el full de preinscripció que adjuntem ja sigui per correu postal o per correu electrònic a:
info@hemofilia.cat (abans del 4 de maig imprescindible).
Les inscripcions seguiran rigorosament l’ordre d’arribada de les preinscripcions fins que s’ompli el
nombre de places (cada grup d'edat tindrà un màxim de 15 participants) i la meitat de places estan
reservades per a nens i nens amb coagulopaties congènites. Per la inscripció definitiva us enviarem
posteriorment la documentació que s’ha d’omplir i la resta de la informació.
PER A MÉS INFORMACIÓ: Trucar al telèfon 93.301.40.44 de dilluns a divendres (matins: de 09 a 14
hores i tardes: de 16 a 19 hores).
La Junta de l’ACH
Barcelona, 27 de març de 2018
*Amb la col·laboració i el suport del Departament de Família i Infància de l’Ajuntament de Barcelona i del Departament de Treball,
Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i laboratoris Sobi.

