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És un espai de temps de descans 
 pels familiars i a la vegada una estada 
de Vacances per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual, per a que 
gaudeixin del seu temps lliure de la 

forma més integrdora i normalitzadora 
possible. 

 
 
 

Què és? 

 
Persones amb discapacitat 

intel·lectual majors de 12 anys *. Per 
primer cop, cal realitzar una entrevista 

prèvia. Per demanar-la o realitzar 
qualsevol consulta podeu trucar al 

932749810 

Qui es pot inscriure? 

 

Documentació necessària 

- Llicència federativa 15€ (en cas de no tenir-la) 
-Autorització 
-Targeta sanitària,  DNI participant i persona que signa l'autorització 
(fotocopiat i entregat abans de la sortida) 
- Medicació si en pren  (preparada en blister per presa i dia)  

 

Respir de Sant Joan  
del 21 al 24 de Juny 
Hotel Don Juan 4* 

 (Lloret de Mar) 
Preu: 265€ 

Inscripcions: 29/04 al 24/05 
Data límit documentació: 24/05 

*PER LES CARACTERISTIQUES D'AQUESTA ACTIVITAT, S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE AQUESTA ESTÀ 
OBERTA A TOTES LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL EXCEPTUANT AQUELLES QUE 
PERTANYEN AL GRUP DE SUPORT EXTENS I GENERALITZAT (ASSISTITS) 



El preu inclou: 
 -Transport d'anada i tornada 
 

-Totes les activitats que es 
realitzaran al llarg del respir 

 
-Assegurança d'accidents i 

resposbililtat civil 

Sortides i arribades: 
Plaça dels Pins (Llars Mundet) a 

les 18:15h (cal arribar 30 min 
abans) 

Tota l'activitat estarà supervisada per 
l'equip tècnic del Dpt. de Lleure de l'ACELL i
monitors experimentats i titulats 

Forma de pagament 
Domiciliació bancària 
Amb targeta de crèdit (a les nostres oficines de Gran Via 645  9 pis) 

Baixes
En cas de baixa, si es comunica abans de la data màxima de finalitzacio d'inscripcions 
no hi haurà cap penalització. 
Si es comunica a partir de la data màxima de finalitzacio * d'inscripcions, l'ACELL 
abonarà el 20% de l'import cobrat. 
 *la data màxima de finalització d'inscripció esta publicada al fulletó publicitari 

Recordem que: 
Per poder gaudir dels Respirs de la Federació ACELL és requisit indispensable omplir 
correctament i portar tota la documentació necessària en els terminis establerts. En cas 
contrari, la Federació es reserva el dret d'anul·lar la plaça. 
A la nostra pàgina web trobareu tota la documentació necessària. 
  
 
 
 

La Federació ACELL es reserva el dret de modificació i/o cancel·lació dels Respir per motius de 
manca de demanda o causes alienes a la nostra entitat. 

Per qualsevol consulta ens podeu escriure a:  lleure@federacioacell.org 

Per a més informació: 
www.federacioacell.org 

També pots trobar-nos: 
www.facebook.com/lleure.acell 


