Avantatges i condicions especials per als

Centres d’Esplai del MCECC

El Servei Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés, amb la voluntat d’oferir un
bon servei als centres d’esplai federats al Moviment de Centres d’Esplai Cristians
Catalans, ofereix una sèrie d’avantatges i condicions especials alhora de reservar les
Cases de Colònies i Albergs a través de la seva central de reserves:

1

Descompte del 10% a
les vostres cases durant
tot l’any.

A tenir en compte: gaudireu d’un 10% aplicat al preu venta públic en les cases
pròpies i exclusives. El descompte per a les cases de Sant Pere de Riu i Penyafort
serà del 7%.

2

Descompte del 5%
addicional per a les
vostres “grans reserves”
de les Activitats d’Estiu

A tenir en compte: aquest descompte s’afegirà a l’anterior i s’aplicarà al preu venta
públic, en les cases pròpies i exclusives.
Entenem per “grans reserves” aquelles que superen les 1.000 estades de pensió
complerta.
(Per calcular el nombre d’estades cal multiplicar el nombre de pensions
contractades pel número de persones total de la reserva)

3

Estada de cap de
setmana gratuïta per la
preparació de l’activitat si
feu la vostra reserva
d’estiu amb nosaltres.

A tenir en compte: la reserva d’estiu que donarà dret a aquesta gratuïtat ha
superar les 5 nits. L’estada gratuïta serà en règim de “Sense Pensió” i la gratuïtat
s’aplicarà al nombre de monitors/es pels que estigui feta la reserva d’estiu. L’estada
es formalitzarà en les dates, instal·lació i amb les condicions d’exclusivitat segons
disponibilitat.

Estada de cap de
setmana gratuïta per
aquells centres d’esplai
que facin totes les
reserves del curs amb
nosaltres!

A tenir en compte: Aquells centres d’esplai que facin diverses reserves durant tot
un curs tindran accés a una estada gratuïta en regim de “Sense Pensió” i en alguna
de les cases pròpies de la Fundació Pere Tarrés (segons disponibilitat)
L’estada gratuïta podrà realitzar-se al curs següent. Tindrà un valor límit de 600€
(en base al preu venta públic).
Si el centre d’esplai ho desitja, podrà aplicar aquests 600 euros en forma de
descompte per a reserves posteriors.
Per obtenir aquest avantatge el centre haurà d’haver fet la reserva de l’activitat
d’estiu amb PC (Pensió Completa) i tres reserves més durant el curs (vacances de
Nadal, Setmana Santa o caps de setmana) també PC.

Adaptació del nombre
de mínims per a les
condicions d’exclusivitat
de les vostres reserves.

A tenir en compte: cada instal·lació té els mínims de places establerts segons
temporada per gaudir d’exclusivitat d’ús. Es podrà rebaixar aquest nombre de
mínims a partir de les necessitats del Centre d’Esplai i d’acord amb la disponibilitat
de les instal·lacions.
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6

Flexibilització dels
terminis de pagament
de les bestretes per a les
vostres reserves.

A tenir en compte: en fer la reserva, es donarà l’opció de flexibilitzar els terminis
de pagament de la bestreta. S’ajustaran els terminis a les necessitats del centre
d’esplai i atenent als criteris interns de la Fundació Pere Tarrés.

7

Aplicació del preu
“d’infant” per a tots els
usuaris a les vostres
estades de monitors/es.

A tenir en compte: el preu venta públic de cada instal·lació varia segons la franja
d’edat de l’usuari. Per a totes les vostres reserves sempre s’aplicarà el preu de
pensió més econòmic (segons temporada).

8

Aplicació del preu
“d’infant” per a tots els
usuaris a les vostres
activitats amb pares i
mares, joves, monitors,...

A tenir en compte: el preu venta públic de cada instal·lació varia segons la franja
d’edat de l’usuari. Per a totes les vostres reserves sempre s’aplicarà el preu de
pensió més econòmic (segons temporada).

9

Gratuïtat del “dissabte
al matí” en les vostres
estades de cap de
setmana!

A tenir en compte: per aquelles reserves de cap de setmana que contemplin iniciar
l’estada en “dissabte al matí” no s’afegirà cap suplement al preu de la pensió
completa.

10

Atenció personalitzada
per atendre les vostres
necessitats. S’assignarà
un tècnic comercial per
atendre de manera
centralitzada les vostres
peticions.

A tenir en compte: segons les disponibilitats i organització interna de la central de
reserves del Servei Colònies de Vacances.

A tenir en compte: Per accedir a aquests avantatges i condicions especials, els
centres d’esplai han d’estar “federats” o “en procés de federació” al MCECC.
També han d’haver atès tots els deures que estableix el Reglament de Règim
així com estar al corrent de pagament d’aquelles obligacions contretes amb la
Fundació Pere Tarrés.
Alguns d’aquests avantatges i/o descomptes poden no ser compatibles. Caldrà
que el centre esculli entre aquelles condicions especials excloents.

