A QUI VA DIRIGIT?
Aquest campament va dirigit a totes les
xiquetes i xiquets músics nascuts/es
entre 2012 i 2005. (De 7 a 14 anys)
QUINS INSTRUMENTS PODEN
PARTICIPAR?
 Flauta travessera, oboè, clarinet,
saxòfon i fagot.
 Trompa, trompeta, trombó, bombardí
i tuba.
 Violí, viola, violoncel i contrabaix
 Percussió.
ON ANIREM?
Ens allotjarem a l’alberg Actio, a la
localitat d’Alborache (València), un
alberg de turisme rural espaiós i
acollidor. Un allotjament rural modern i
còmode per gaudir en plena natura.
QUÈ FAREM?
 Els matins estaran dedicats a la
música, sobretot a la música
instrumental, però en aquesta ocasió
també hi haurà activitats on treballarem
la música vocal; per tal de fomentar el
treball en equip, el sistema de treball
serà en grup.
 Les vesprades les dedicarem a gaudir
de l’impressionant entorn natural que
tindrem, amb activitats com:
senderisme, tir amb arc, tirolina,
escalada, rappel, ... y moltes més
activitats.
QUI CUIDARÀ DELS VOSTRES
FILLS I FILLES?
Les activitats musicals seran impartides
per professorat especialitzat de l’Escola
de Música “La Primitiva” de
Rafelbunyol, i les activitats
multiaventura correran a càrrec dels
monitors especialitzats d’ACTIO
Activitats educatives.
Coordinació i organització:
Xavi Hidalgo i Gema Sinisterra.

Compromesos amb el Medi Ambient
Trobem l’ALBERG DE TURISME RURAL ACTIO a
Alborache. Es tracta d’un alberg espaiós i acollidor. Un allotjament
rural, modern i còmode per a gaudir en plena natura.
Instal·lacions: Capacitat per a 110 persones, Menjador per a 130
comensals, Sales per a reunions i trobades, Cuina pròpia, Menjar casolà, zona de Tir amb arc,
Rocòdrom, Piscina, Tirolina i pont tibetà, Zona esportiva, Hort i Corral.
L’Alberg ACTIO compta amb un equip de professionals qualificats per a la planificació, direcció i gestió
de programes formatius, d’oci i turisme.
Una xarxa de de col·laboradors experts en animació, oci, educació mediambiental, esport d’aventura,
etc. que s’adapten a qualsevol necessitat dels participants en les diverses àrees d’actuació.

Activitats multiaventura
- Excursions de senderisme guiades
- Tir amb arc
- Visites culturals
- Escalada i rappel
- Tirolina
- Pont tibetà
- Itineraris mediambientals
- Hort i corral

- Rocòdrom
- Piscina
- Esports
- Activitats d'animació
- Festes i vetllades

INSCRIPCIÓ
Nom i Cognoms de l’alumne/a:

Data de naixement:
Telèfon Mare:

Telèfon Pare:

Direcció:
Codi Postal:

Població:

Correu electrònic:
Instrument:

Curs (Musical):

Al·lèrgies, malalties i observacions:

CONDICIONS GENERALS
Data límit d’inscripció: 20 de maig de 2019
El preu és de 300€ per l’alumnat de “La Primitiva” i 320€ per alumnes d’altres escoles de música.
La inscripció al Rafelcamp 2019 inclou la pensió completa durant l’estada, classes col·lectives d’instrument i
Orquestra simfònica i Activitats multiaventura.
Cal entregar el full d’inscripció i justificant bancari a consergeria de l’Escola de Música o al correu
electrònic rafelcamplaprimitiva@gmail.com
Abans del dia d'eixida s'haurà d'entregar al professorat l'autorització dels pares/mares o tutors dels
alumnes i una fotocòpia de la targeta SIP.
Forma de pagament
Es realitzarà un pagament del 50% del total per tal de fer efectiva la reserva de plaça amb una transferència
o ingrés.
Compte: ES94 2100 4971 1122 0002 2718 – LA CAIXA
Concepte: Rafelcamp2019 (Nom de l’alumne/a)
La quantitat restant s’abonarà com a data límit 15 dies abans de començar el campament. En cas d’haver-se
fet el pagament de la reserva i finalment no poder anar al campament, només es tornaran el diners si es
tracta de raons de causa major justificades.

AUTORITZACIÓ
Jo,
amb DNI núm.:
AUTORITZE
a:
a assistir al Campament RAFELCAMP 2019, organitzat per la Societat Musical "La Primitiva" de Rafelbunyol
i que es realitzarà a l’alberg Actio, a la localitat d’Alborache (València) del 2 al 7 de juliol de 2019 sent els
meus telèfons de contacte durant aquestos dies:
Telèfon 1:
Telèfon 2:
o Així mateix declare que el meu fill/a no pateix cap malaltia infecto-contagiosa o problema físic que
puga impedir la seva participació en les activitats que es desenvoluparan al llarg del Campament..
o Autoritze l'atenció mèdica o en cas d'extrema urgència, practicar tota intervenció quirúrgica i
d'anestèsia local o general que es necessite per al meu fill/a durant els dies que dure el campament.
o Done la meva aprovació al personal responsable del campament perquè administren a el meu fill/a
en cas necessari els medicaments que el seu estat pogués necessitar, excepte aquells que consten al
full d'inscripció, als quals té al·lèrgia o són contraindicats per a la seva salut.
o També autoritze als responsables a prendre les mesures necessàries amb vista a la seguretat del
meu fill/a per al correcte desenvolupament de l'estada.
o Autoritze a publicar fotografies on apareix ell/a en alguna de les activitats del campament
En ____________________________, a ___________ de ______________ de _____________

Signat _______________________________

* Cal acompanyar l'autorització amb una fotocòpia del SIP de l'alumne/a.

