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No saps com?

T’ajudem!

QUI SOM?
Campaments i Més és la Xarxa de Terrenys d’Acampada més gran
de Catalunya, que Minyons Escoltes i Guies posa a disposició de
totes les entitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
qqOferim recursos, solucions i alternatives sobre totes aquelles
qüestions relacionades amb el món de l’acampada infantil
i juvenil.
qqFacilitem l’accés al medi d’una manera responsable.
I fomentem una educació de qualitat a través de recursos
educatius propis i ambientalització dels equipaments.

QUÈ T’OFERIM?
Si tens un camp i vols donar-li un nou ús et proposem que
en facis un terreny d’acampada per a grups de lleure educatiu.

Campaments i Més ens encarregarem de:
qqAssessorar-te i acompanyar-te en totes les gestions.
qqPublicitar el terreny al web i a les xarxes socials.
qqGestionar el 100% de les reserves del terreny.
qqCobrar la bestreta als grups per confirmar la reserva
(30% del total).
qqTramitar els permisos necessaris per a l’acampada als grups.
El preu del servei de Campaments i Més és del 15% de cada
estada.

DE QUÈ T’HAURÀS
D’OCUPAR?
qqEstablir la normativa del terreny, els períodes d’ocupació
i el preu.
qqAtendre personalment els grups.
qqRealitzar el manteniment del terreny.
qqDisposar d’una pòlissa de responsabilitat civil.
qqCobrar la liquidació directament al grup (70% del total).
qqEmetre la factura del 100% de l’import al grup.

QUINS REQUISITS HA
DE COMPLIR EL CAMP?
Requisits d’acord amb el Decret de Lleure (267/2016):
qqNo tenir instal·lacions que puguin ser perilloses per a
l’acampada.
qqEstar situat fora de zones inundables i a més 100 metres
d’una via de comunicació.
qqTenir un camí alternatiu d’evacuació.
qqComplir la normativa específica del Parc Natural, si escau.

Requisits des de Campaments i Més:
qqTerreny apte per a l’acampada.
qqPunt d’aigua en el terreny.
qqAcreditar la titularitat del terreny.
qqInformar a l’ajuntament de l’obertura del terreny.

T’INTERESSA?
ENVIA’NS INFORMACIÓ DEL TEU TERRENY:
qqFotografies, coordenades, accés, zones de bany, instal·lacions, etc.
CAMPAMENTS I MÉS
1. q Visitarem el terreny.
2. q Farem un informe de valoració.
3. q Signarem el conveni de col·laboració.
4. q Començarem a agafar reserves!
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Campaments i Més

93 590 27 00

@Campaments

