
CIRCULAR INFORMATIVA              
L'ESCALA

CALENDARI  / CALENDARIO

Data d'inici / Fecha de inicio : Dissabte 28 de Juliol / Sábado 28 de Julio

Data de finalització / Fecha de finalización : Dimecres 1 d'Agost / Miércoles 1 de Agosto

HORARIS /  HORARIOS

L’hora de sortida serà el dissabte 28 de juliol a les 9:00 h del matí des de l'estació d'autocars de Vilanova i la Geltrú. / La hora de 
salida sera el sábado 28 de Julio a las 9:00 h de la mañana desde la estación de autocares de Vilanova ila Geltrú.

L’hora d'arribada serà el dimecres 1 d'agost a les 18:00 h aprox. a l'estació d'autocars de Vilanova i la Geltrú. / La hora de llegada 
sera el miércoles 1 de agosto a las 18:00 h aprox. a la estación de autocares de Vilanova i la geltrú.

* Es prega màxima puntualitat
* Se ruega máxima puntualidad

PAGAMENTS / PAGOS

S'haurà de fer el pagament del 50% del cost total per ingres bancari per fer la reserva de la plaça, i l'altre 
50% abans del 20 de Juliol / Se deberá hacer el pago del 50% del coste total por ingreso bancario para 
hacer la reserva de la plaza, y el otro 50% antes del 20 de Julio.

 Per ingrés bancari: BANC SABADELL ES87 0081-1620-31-0001049306

(CONCEPTE: NOM DEL PARTICIPANT + ESCALA + CONCEPTE PAGAMENT)

EX: ANA LOPEZ + ESCALA + RESERVA PLAZA

Si el/la participant a més fa la inscripció a un dels nostres casals d'estiu, ha de notificar a Sensación Activa, al formulari 
d'inscripció online per activar la promoció. / Si el/la participante además hace la inscripción a uno de nuestros casales de verano, 
lo tiene que notificar en el formulario de inscripción online para activar la promoción. 



DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ENTREGAR / DOCUMENTACIÓN QUE SE HA DE ENTREGAR

Conjuntament amb el pagament s'ha d'entregar la següent documentació: / Conjuntamente con el pago se debe entregar la 
siguiente documentación:
1. Fer el formulari d’inscripció  a la web www.sensacionactiva.com.  / Hacer el formulario de inscripción  a la web www.
sensacionactiva.com.

2. Enviar el rebut del pagament fet per transferència.  / Enviar el recibo de pago hecho por transferencia.

3. Enviar fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a legal del participant.  / Enviar fotocopia del DNI del padre/madre/tutor/a del 
participante.

4. Enviar fotocòpia del DNI o llibre de família del participant.  / Fotocopia del DNI o libro de familia del participante.

5. Enviar fotocòpia del llibre de vacunes.  / Enviar fotocopia del libro de vacunas.

6. Enviar fotocòpia de la tarjeta sanitària.  / Enviar fotocopia de la tarjeta sanitaria.

La documentació s'ha d'enviar al correu electrònic especific de l'escala de l'empresa Sensación 
Activa: / La documentación se debe enviar al correo electrónico específico de l'escala de la 
empresa Sensación Activa:

escala@sensacionactiva.com

Assumpte: Nom participant

* Si el/la participant ja ha entregat documents pel casal no farà falta tornar-ho a fer / si el/la participantes ya ha entregado 
documentación para el casal, no tendrá que volverlo a hacer.

INFORMACIÓ DIÀRIA /  INFORMACIÓN DIARIA

Cada dia  es penjarà al blog de la web de Sensació Activa, les fotos i vídeos que es faran durant tota la jornada. / Cada día se 
colgarán al blog de la web de Sensación Activa, fotos y videos que se harán durante toda la jornada.


