Marxem de vacances!
HOTEL FLAMINGO 4* (L’Ampolla) www.hotelﬂamingo.cat
ESPECIAL CAP D’ANY al ﬂamant Hotel Flamingo 4*. Vine amb nosaltres a
acomiadar-te del 2021 i donar la benvinguda al 2022 amb tots els luxes. Gaudirem
d’un magníﬁc sopar de gala i d’una gran festa amb cotilló al mateix hotel i com no,
el dia 1 també rebrem l’any amb un dinar especial. No ho deixis escapar i acomiada’t
d’aquest any amb una gran festa!!
HOTEL LA SELVA 3* (Selva del Camp) www.eurostarshotels.com/hotel-la-selva
Aquest any us proposem passar les festes de Nadal al modern i acollidor hotel La Selva 3*. Gràcies a la seva
magníﬁca ubicació podrem gaudir d’un munt d’activitats del mateix poble així com de Tarragona ciutat i Reus.
Vine amb nosaltres i no et perdis el mercat de Nadal, la Pista de Gel, el pessebre vivent, el Gaudí centre... i com
no, uns bons àpats i les millors festes!!

HOTEL PINXO 3* (Santa Coloma de Farners) www.hotelpinxo.com/
Quina millor opció per acomiadar l’any que l’hotel Pinxo, ubicat al bell mig de l’entranyable Santa Coloma de
Farners. A l’hotel Pinxo, un hotel ampli i adaptat amb totes les comoditats, gaudirem d’un tracte proper i
familiar que ens faran gaudir d’un cap d’any inoblidable. Acomiada’t del 2021 amb una gran festa i comença el
2022 fent un munt d’activitats (visitarem el Call Jueu de Girona, la fàbrica de galetes Trias, mercats artesanals
i molt més!!).

LA LLOBETA (Aiguafreda) www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/casas-de-colonias/1
La Llobeta és una casa de vacances totalment reformada i adaptada que compta amb el màxim confort i
comoditats. Ubicada al poble d’Aiguafreda, al Parc Natural del Montseny, ens ofereix un entorn idíl·lic per
passar aquests dies de vacances. No t’ho pensis i vine! Farem una gran festa per celebrar el Nadal, acomiadar el
2021 i rebre el 2022 i gaudirem d’activitats com el mercat deNadal, els pastorets, visita pel Vic més
entranyable... i com no, tot amb la millor companyia!!
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 30’ 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.

DATES INSCRIPCIONS:

Federats actius i centres socis: a partir del 9 de novembre a
les 10:00 h.
Federats no actius: a partir del 11 de novembre a les 10:00 h
Data màxima de lliurament de documentació:
30 de novembre 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.
• Certiﬁcat de vacunació de la Covid19 (en cas de no estar
vacunat, el dia de sortida s’haurà de presentar un test
d’antígens negatiu d’un màxim de 48h).
Aquells que ja heu participat altres cops:
• Autorització i pauta de medicació.
• Model responsabilitat COVID-19.
• Certiﬁcat de vacunació de la Covid19 (en cas de no estar
vacunat, el dia de sortida s’haurà de presentar un test
d’antígens negatiu d’un màxim de 48h).

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).

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 novembre directament a
sara.luna@federacioacell.org. En el cas de particulars dels
quals no disposem de les dades bancàries, el pagament es
realitzarà en efectiu o targeta de crèdit a les nostres oﬁcines
del CEM Mundet.

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

Si en el moment de fer la inscripció no disposem de les
dades bancàries del participant, aquesta quedarà
bloquejada durant el termini d’una setmana. En aquest
termini s’haurà de presentar la butlleta bancària o fer el
pagament de la plaça mitjançant transferència bancària. En
cas contrari, la Federació es reserva el dret d’anular la
plaça.
A partir de l’1 de Desembre totes les inscripcions s’hauran
d’abonar mitjançant transferència bancaria el mateix dia en
que es conﬁrmi la plaça. En cas contrari, la Federació es
reserva el dret d’anular la plaça.
Federats actius
1er. pagament (60% a compte plaça + transport +
assegurança) 12 de novembre.
2on. pagament (40% resta plaça) 9 de desembre.
Federats No Actius
Es cobrarà el 100% la plaça a partir del dia 12 de novembre
de no ser així l’ACELL es reserva el dret d’anul·lar la plaça.

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, si es comunica ﬁns el 18 de novembre, l’ACELL
abonarà el 40% de l’import cobrat de la plaça i el total del transport
i assegurança.
Si es comunica entre el 19 de novembre i el 3 de Desembre,
s’abonarà el 30% de l’import cobrat de la plaça i el total del
transport i assegurança.
A partir de dia 4 de desembre (inclòs) no hi haurà cap abonament.
Els abonaments corresponents a les baixes de vacances
s’efectuaran entre el 15 i el 31 de Gener.
Les devolucions bancàries tenen associades un càrrec en concepte
de gestió que dependrà de l’import del rebut retornat. Aquest
càrrec vindrà determinat per l’entitat bancaria.
En qualsevol dels casos, recordeu que les despeses de devolució
bancàries s’hauran de pagar independentment de que l’usuari causi
baixa de l’activitat.
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.

A TENIR EN COMPTE
PER A TOTS ELS VIATGES
DEL NADAL 2021:

• Assegurança: 18€
• Llicència Federativa: 15€
• Transport : 24€+24€ per viatges dins
• Catalunya (opcional).

ESPECIAL CAP D’ANY
A L’AMPOLLA
Hotel Flamingo 4* (Delta de l’Ebre)
N.S.INTERMITENT / N. S. LIMITAT / GENT GRAN
Sortida dia 31 de desembre a les 16:00h i tornada dia 1 de gener a les 20:30h
Preu federat actiu: 299€

Preu federat no actiu: 330€

NECESSITATS DE SUPORT EXTENS I GENERALITZAT
Sortida dia 31 de desembre a les 16:00h i tornada dia 1 de gener a les 20:30h
Preu federat actiu: 520€

Preu federat no actiu: 570€

NECESSITATS DE SUPORT INTERMITENT
LA SELVA DEL CAMP Hotel La Selva 3*
TORN A:
Sortida dia 23 de desembre a les 18:00h i tornada dia 30 de desembre a les 20:30h
Preu federat actiu: 655€
Preu federat no actiu: 720€
TORN B:
Sortida dia 30 de desembre a les 17:00h i tornada dia 6 de gener a les 17:30h
Preu federat actiu: 670€
Preu federat no actiu: 735€

AIGUAFREDA Casa de vacances La Llobeta
TORN A:
Sortida dia 23 de desembre a les 18:45h i tornada dia 30 de desembre a les 20:45h
Preu federat actiu: 529€
Preu federat no actiu: 580€
TORN B
Sortida dia 30 de desembre a les 18:00h i tornada dia 6 de gener a les 17:00h
Preu federat actiu: 544€
Preu federat no actiu: 595€

NECESSITATS DE SUPORT LIMITAT
LA SELVA DEL CAMP Hotel LA Selva 3*
TORN A:
Sortida dia 23 de desembre a les 18:00h i tornada dia 30 de desembre a les 20:30h
Preu federat actiu: 655€
Preu federat no actiu: 720€

SANTA COLOMA DE FARNERS Hotel Pinxo 3*
TORN B:
Sortida dia 30 de desembre a les 18:30h i tornada dia 6 de gener a les 17:30h
Preu federat actiu: 580€
Preu federat no actiu: 635€

AIGUAFREDA Casa de vacances La Llobeta
TORN A:
Sortida dia 23 de desembre a les 18:45h i tornada dia 30 de desembre a les 20:45h
Preu federat actiu: 565€
Preu federat no actiu: 620€
TORN B
Sortida dia 30 de desembre a les 18:00h i tornada dia 6 de gener a les 17:00h
Preu federat actiu: 580€
Preu federat no actiu: 635€

NECESSITATS DE SUPORT INTERMITENT+50
NECESSITATS DE SUPORT LIMITAT+45
AIGUAFREDA Casa de vacances La Llobeta
TORN A:
Sortida dia 23 de desembre a les 18:45h i tornada dia 30 de desembre a les 20:45h
Preu federat actiu: 565€
Preu federat no actiu: 620€
TORN B
Sortida dia 30 de desembre a les 18:00h i tornada dia 6 de gener a les 17:00h
Preu federat actiu: 580€
Preu federat no actiu: 635€

NECESSITATS DE SUPORT EXTENS I GENERALITZAT
AIGUAFREDA Casa de vacances La Llobeta
TORN A:
Sortida dia 23 de desembre a les 18:45h i tornada dia 30 de desembre a les 20:45h
Preu federat actiu: 950€
Preu federat no actiu: 1040€
TORN B:
Sortida dia 30 de desembre a les 18:00h i tornada dia 6 de gener a les 17:00h
Preu federat actiu: 965€
Preu federat no actiu: 1055€

