
VI Colònies Musicals i Culturals 

ABICA 

Jeroni Antich, 6 

07003 Palma de Mallorca 

Tel.  971 71 51 51 

musicabica@gmail.com 

www.abicaagenda.wordpress.com 

ASSOCIACIÓ BALEAR PER A LA 

INTEGRACIÓ DE LES CULTURES I DE LES 

ARTS 

Nom .......................................................... 

 

1 Cognom .................................................. 

 

2 Cognom ................................................. 

 

Data de Naixement .............................. 

 

 

 

Carrer ...................................................... 

 

Població .................................................... 

 

Codi Postal .............................................. 

 

Telèfon .................................................... 

 

Email ..........................@................... 

 

 

Instrument / Disciplina   

 

................................................................ 

 

Anys Instrument  ........ 

 

Professor ................................................ 

 

Escola Música  ........................................ 

 

Soci   

Dades de contacte 

Full d’inscripció 


 



Les colònies musicals i culturals són 

un espai  a final d’estiu, on se cerca que  

els al·lots i al·lotes  es retrobin amb els 

companys, tinguin un contacte amb la na-
tura, fent una activitat que els uneix i els 

agrada, l’expressió musical, els músics amb 

els seus instruments, els ballarins amb el 

seu cos. 

 

Dirigit  a joves artistes, músics i ballarins. 

 

On  Al campament de Santa Maria que es-

tà a Cala Murta. 

 

Quan del 28 al 31 d’agost. 

 

Edats a partir 

de 8 anys. Al-

tres edats, 

consultar amb 
l’equip organit-

zador 

 

Preu 95€ socis, 125€ no socis. Per els no 

socis, hi a un descompte. 115€ segon ger-
mà i 110€ per el tercer i següents ger-

mans. 

Majors de 18 anys, tenen un descompte de 

15€ en concepte de monitors. 

 

Places Les colònies tenen un límit de 

40 places. 

VI Colònies Musicals i 

Culturals  2014 Com inscriure-us Enviant el formulari a 

ABICA. Es pot enviar per Email, lliurar a la se-

cretaria (secretaria de mésmúsica), o fent 

servir el formulari del nostre Web. 

 

Terminis El termini per a la inscripció finalit-

zarà el 17 de Agost.  

Els socis tindran un 

període de preferència 
en l’assignació de pla-

ces, que finalitzarà l’1 

de juny . El termini 

preferent es tindrà en 

compte,  en el cas que 
es cobreixen totes les 

places abans d’aquesta data. Passada la data 1 

de Juny de 2014, les places s'assignaran per 

estricte ordre de recepció de les sol·licituds. 

 

Quotes La primera quota serà de 35€ per 

inscripció. Un segon pagament abans del  17 

d’Agost de 35€. Abans de la incorporació a les 

colònies, s’ha d’haver satisfet el 100% del 
preu. 

 

Pagament Es farà  un ingrés / transferència 

a la compte:  

ES22 0487-2091-59-2000003833  

Indicant en el concepte: COL14 i el nom i 

cognoms del participant. En cas de famílies, 

indicant la família.  

 

ABICA considerarà inscrit, tota sol·licitud que 

hagi estat acceptada per l’equip organitzador i 

tingui la primera quota ingressada. 

La condició de soci implica estar al corrent dels 

pagaments de la quota de soci del 2014 i si 

escau, anys anteriors. 

ABICA es reserva el dret a no acceptar un as-

sistent a les colònies, en el suposat  que no 

aporti la documentació requerida a l’inici de les 
colònies. 

En cas d’arribar  a les 40 inscripcions abans del 

tancament de dia 17 d’agost, s’obrirà una llista 

d’espera per si abnas de començar les colònies, 

s'hagués  produït una baixa, poder admetre als 

inscrits a la llista d’espera. 

ABICA és una associació que té per  

objectiu la promoció de la música i les 

altres arts, dins el marc de la vida fa-

miliar. 


