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Marxem de vacances!
CARTAGENA Hotel Manolo 3*
www.hotelmanolo.com
Aquest any, i després de tants dies d’estar a casa, us convidem a que vingueu amb
nosaltres a visitar la bella i encisadora Cartagena, una ciutat plena d’història, cultura i
diversió! Per allotjar-nos us proposem l’hotel Manolo, un hotel modern, totalment
reformat i adaptat per oferir-nos la màxima comoditat i confort. Com sempre, tindrem
autocar a disposició per poder fer un munt d’excursions i activitats. Torna l’aventura!
CALELLA DE MAR Hotel HTOP Olympic 3*
www.htophotels.com/olympic/es/?gclid=EAIaIQobChMIq6T-vbPl6AIVRoXVCh2p8QZUEA
AYASAAEgIyAPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Estiu, calor, platja, ganes de descansar... aquest estiu us proposem que vingueu amb
nosaltres a Calella de Mar. Ens allotjarem a l’Hotel Htop Olympic, on gaudirem de les
seves piscines i totes les seves propostes d’animació i oci. També gaudirem de la magníﬁca
platja de Calella i del seu passeig marítim, ideal per fer un gelat a mitja tarda!!
SANTA COLOMA DE FARNERS Hotel Pinxo 3*
www.hotelpinxo.com
Per a tots aquells que vulgueu fugir de la calor i gaudir d’unes vacances ben merescudes,
aquest estiu hem triat la bonica Santa Coloma de Farners, plena de natura i indrets per
descobrir que ben segur no ens deixaran indiferents. Com a centre de referència ens
allotjarem a l’Hotel Pinxo, un hotel familiar i acollidor on ens trobarem com a casa. Vine
a desconnectar del dia a dia i gaudeix de totes les activitats que us proposarem!
Observacions dia de sortida per a tots els viatges
Punt de trobada: C/ Hipàtia de Alexandria (Recinte Llars Mundet)
Cal arribar al punt de trobada 45’ abans de l’hora de sortida.
En el cas que aquest dia tingueu diﬁcultats per arribar amb temps suﬁcient, heu de trucar
al telèfon 690 81 74 59.
Si l’autocar ha hagut de marxar, la Federació no es farà responsable del trasllat del
participant a l’allotjament.

Condicions d’inscripció
QUI ES POT INSCRIURE?
• Persones amb discapacitat intel•lectual majors de
12 anys residents a Catalunya.
• Per a aquells que s’inscriuen per primer cop, caldrà
realitzar una entrevista prèvia. Truqueu per demanar
dia i hora al 690 817 459 o bé envieu un email a
pedro.haro@federacioacell.org.
DATES INSCRIPCIONS:
> Federats actius i centres socis: a partir del 10 de
Juny a les 10:00 h.

> Federats no actius: a partir del 12 de Juny a les
10:00 h

• Data màxima de lliurament de documentació: 1 de
Juliol a les 14:00h.
Les places s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció,
ﬁns que s’exhaureixin.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:
Aquells que us inscriviu per primer cop:
• Documentació necessària per la llicència federativa
si no la teniu.
• Fotocòpia DNI participant i pare/mare/tutor/a (per
les dues cares)
• Fotocòpia Targeta Sanitària participant
Aquells que ja heu participat altres cops:
• Autorització i pauta de medicació
• Declaració responsabilitat COVID-19
LLICÈNCIA FEDERATIVA:
• Cost: 15 Euros.
• Fitxa de llicència (demanar a l’Acell)
• 1 fotograﬁa mida carnet.
• Fotocòpia del Certiﬁcat acreditatiu de discapacitat
intel•lectual (CAD)
• Butlleta Bancària (demanar a l’Acell)
A TENIR EN COMPTE:
Tal i com s’indica en l’apartat dels destins cal afegir
18€ al preu publicat per cobrir l’increment del cost
de la cobertura de riscos propis de les activitats de
vacances.

CONDICIONS DE PAGAMENT
> Federats actius
• 1er. pagament (60% a compte plaça + transport +
assegurança) 12 de Juny
• 2on. pagament (40% resta plaça) 7 de juliol

> Federats no actius
Es cobrarà el 100% la plaça a partir del dia 12 de
Juny. De no ser així l’ACELL es reserva el dret
d’anul·lar la plaça.
* En qualsevol dels casos, recordeu que les
devolucions bancàries tenen associades un càrrec
en concepte de gestió de 6,01€ per rebut.
Servei de Transport
El servei de transport d’anada i/o tornada es facturarà, per defecte,
en tots els viatges que així ho requereixin, i només podrà ser anul.lat
prèvia comunicació per e-mail al Dept. de Lleure. Els usuaris Fed.
Actius ho hauran de comunicar abans de la data establerta com a
2on. termini de pagament. Els usuaris Fed. No Actius ho hauran de
comunicar el mateix dia en que formalitzin la inscripció a l’activitat.

BAIXES
En cas de baixa, a partir del 11 de juny, si es comunica
ﬁns el 22 de juny, l’ACELL abonarà el 40% de
l’import cobrat de la plaça i el total del transport i
assegurança.
Si es comunica entre el 23 de juny i el 6 de juliol,
s’abonarà el 30% de l’import cobrat de la plaça i el
total del transport i assegurança.
A partir del dia 7 de juliol (inclòs) no hi haurà cap
abonament.
Els abonaments corresponents a les baixes de
vacances s’efectuaran entre el 1 i el 15 de setembre.
La federació es reserva el dret de modiﬁcació i/o
cancel·lació de les ofertes realitzades en aquesta campanya
per motius de demanda o per causes alienes a la nostra
entitat. Aquests canvis o modiﬁcacions us seran
comunicats en el cas de produir-se.

AJUTS
BEQUES
Com sempre, comptem amb el suport de les beques de
les Diputacions. Per a més informació podeu trucar al
telèfon: 690 817 459 o consultar la nostra pàgina web.
Data màxima de sol·licitud: 8 de Juny a les 14h.
* L’abonament de l’import atorgat en concepte de Beca
es realitzarà en el moment que sigui factible
mitjançant el mateix sistema de cobrament.
AJUT ECONÒMIC DE LA FED. ACELL
L’abonament de l’Ajut ACELL, destinat a les persones
del grups de Necessitat de Suport Limitat
i
Limitat+45, es realitzarà en el moment que sigui
factible mitjançant el mateix sistema de cobrament.

IMPORTANT !

Cal entregar la medicació, si s’escau, el dia
de sortida, preparada per dies i suﬁcient per
tota l’estada, més dos dies extres.
- El cobrament de les places de vacances es
realitzarà a través de domiciliació bancària.
Si us cal valoració econòmica del cost, cal
anunciar-ho com a data màxima el 12 de
Juny directament a:
sara.luna@federacioacell.org.

AJUT EXTRAORDINARI COVID-19
Aquest estiu, a tots/tes aquell/es que s’inscriguin abans
del 19 de juny (inclòs), la Federació ACELL els ajudarà
amb un descompte de 25€ per a cada setmana que
viatgin.
* L’abonament de l’import atorgat en concepte d’Ajut
Extraordinari Covid-19 es realitzarà en el moment que
sigui factible mitjançant el mateix sistema de
cobrament.

STA. COLOMA DE FARNERS

CALELLA DE MAR

STA. COLOMA DE FARNERS

CALELLA DE MAR

NECESSITATS DE SUPORT INTERMITENT
STA. COLOMA DE FARNERS Hotel Pinxo 3*
> TORN A: Sortida dia 24 de juliol a les 18:00h i tornada el dia 31 de juliol a les 20:00h.
Preu federat actiu: 562€

Preu federat no actiu: 602€

> TORN B: Sortida dia 31 de juliol a les 16:00h i tornada el dia 7 d’agost a les 16:30h.
Preu federat actiu: 562€

CALELLA DE MAR

Preu federat no actiu: 602€

Hotel HTop Olympic 3*

> TORN C: Sortida dia 7 d’agost a les 18:00h i tornada el dia 14 d’agost a les 18:30h.
Preu federat actiu: 562€

Preu federat no actiu: 602€

> TORN D: Sortida dia 14 d’agost a les 15:30h i tornada el dia 21 d’agost a les 18:30h.
Preu federat actiu: 562€

Preu federat no actiu: 602€

> TORN E: Sortida dia 21 d’agost a les 15:30h i tornada el dia 28 d’agost a les 18:30h.
Preu federat actiu: 562€

Preu federat no actiu: 602€

> TORN F: Sortida dia 28 d’agost a les 15:30h i tornada el dia 4 de setembre a les 17:00h.
Preu federat actiu: 562€
AJUTS
Beca Diputació: 280€
Ajut extraordinari Covid-19: 25€

Preu federat no actiu: 602€
A TENIR EN COMPTE PER A TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15€
Transport : 24€+24€ per viatges dins Catalunya (opcional)

* L’abonament de l’import atorgat en concepte de qualsevol ajut es realitzarà en el moment que sigui
factible mitjançant el mateix sistema de cobrament

P. N. DE SUPORT INTERMITENT
P. N. DE SUPORT INTERMITENT + 50
CARTAGENA Hotel Manolo 3*
> TORN A: Sortida dia 7 d’agost a les 20:30h i tornada el dia de 14 d’agost a les 19:30h.
Preu federat actiu: 675€

Preu federat no actiu: 715€

Cal portar sopar i la medicació de la nit del dia 7

> TORN B: Sortida dia 14 d’agost a les 20:30h i tornada el dia 21 d’agost a les 19:30h.
Preu federat actiu: 675€

Preu federat no actiu: 715€

Cal portar sopar i la medicació de la nit del dia 14
AJUTS
Beca Diputació: 280€
Ajut extraordinari Covid-19: 25€

A TENIR EN COMPTE A PER TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15€

* L’abonament de l’import atorgat en concepte de qualsevol ajut es realitzarà en el moment que sigui
factible mitjançant el mateix sistema de cobrament
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P. N. DE SUPORT INTERMITENT+50
P. N.DE SUPORT LIMITAT+45
STA. COLOMA DE FARNERS Hotel Pinxo 3*
> TORN A: Sortida dia 24 de juliol a les 18:00h i tornada el dia 31 de juliol a les 20:00h.
Preu federat actiu: 651€

Preu federat no actiu: 691€

> TORN B: Sortida dia 31 de juliol a les 16:00h i tornada el dia 7 d’agost a les 16:30h.
Preu federat actiu: 651€

CALELLA DE MAR

Preu federat no actiu: 691€

Hotel HTop Olympic 3*

> TORN C: Sortida dia 7 d’agost a les 18:00h i tornada el dia 14 d’agost a les 18:30h.
Preu federat actiu: 651€

Preu federat no actiu: 691€

> TORN D: Sortida dia 14 d’agost a les 15:30h i tornada el dia 21 d’agost a les 18:30h.
Preu federat actiu: 651€

Preu federat no actiu: 691€

> TORN E: Sortida dia 21 d’agost a les 15:30h i tornada el dia 28 d’agost a les 18:30h.
Preu federat actiu: 651€

Preu federat no actiu: 691€

> TORN F: Sortida dia 28 d’agost a les 15:30h i tornada el dia 4 de setembre a les 17:00h.
Preu federat actiu: 651€

Preu federat no actiu: 691€

AJUTS
A TENIR EN COMPTE PER A TOTS ELS VIATGES
Beca Diputació: N.S.Inter+50: 280€
Assegurança: 18€
N.S. Lim.+45: 180€
Llicència Federativa: 15€
Ajut ACELL (només P. N. S. Lim+45): 75€ Transport : 24€+24€ per viatges dins Catalunya
Ajut extraordinari Covid-19: 25€
(opcional)
* L’abonament de l’import atorgat en concepte de qualsevol ajut es realitzarà en el moment que sigui
factible mitjançant el mateix sistema de cobrament .

P.N. DE SUPORT LIMITAT
STA. COLOMA DE FARNERS Hotel Pinxo 3*
> TORN A: Sortida dia 24 de juliol a les 18:00h i tornada el dia 31 de juliol a les 20:00h.
Preu federat actiu: 651€

Preu federat no actiu: 691€

> TORN B: Sortida dia 31 de juliol a les 16:00h i tornada el dia 7 d’agost a les 16:30h.
Preu federat actiu: 651€

CALELLA DE MAR

Preu federat no actiu: 691€

Hotel HTop Olympic 3*

> TORN C: Sortida dia 7 d’agost a les 18:00h i tornada el dia 14 d’agost a les 18:30h.
Preu federat actiu: 651€

Preu federat no actiu: 691€

> TORN D: Sortida dia 14 d’agost a les 15:30h i tornada el dia 21 d’agost a les 18:30h.
Preu federat actiu: 651€

Preu federat no actiu: 691€

> TORN E: Sortida dia 21 d’agost a les 15:30h i tornada el dia 28 d’agost a les 18:30h.
Preu federat actiu: 651€

Preu federat no actiu: 691€

> TORN F: Sortida dia 28 d’agost a les 15:30h i tornada el dia 4 de setembre a les 17:00h.
Preu federat actiu: 651€
AJUTS
Beca Diputació: 180€
Ajut ACELL: 75€
Ajut extraordinari Covid-19: 25€

Preu federat no actiu: 691€
A TENIR EN COMPTE PER A TOTS ELS VIATGES
Assegurança: 18€
Llicència Federativa: 15€
Transport : 24€+24€ per viatges dins Catalunya (opcional)

* L’abonament de l’import atorgat en concepte de qualsevol ajut es realitzarà en el moment que sigui
factible mitjançant el mateix sistema de cobrament

Informació, assignació de nivells i lliurament de documentació:
pedro.haro@federacioacell.org
www.federacioacell.org
tel:93.274.98.10

Fotograﬁa: Freepik

Amb el suport de:
Beques atorgades per:

