PROGRAMA CIT A CATALUNYA
2021 (PREMONITOR)
CIT’s Counselors in Training durant colònies de Setmana Santa i
Estiu 2021
CIT, per a majors de 17 anys
T’has
plantejat
mai
com
seria
l’experiència de ser monitor de colònies?
Amb Fun and Learn ho pots fer.
Amb el programa de CIT viuràs les colònies
d’una altra manera, ens ajudaràs amb la
planificació d’algunes activitats i
tindràs una petita part de responsabilitat
dins del nostre equip. Formaràs part del
grup de monitors.
El programa inclou 3 hores de conversa
diàries en grup reduït amb monitors nadius.

OPCIONS CIT COLÒNIES:
VILANOVA DE SAU
DATES: 11/07/21 a 18/07/2021
EDATS: +16 ANYS
TAVÈRNOLES
DATES: 19/07/21 a 25/07/2021
EDATS: +16 ANYS
OPCIONS CIT DAY CAMPS:
DAY CAMP OSONA:
JULIOL 2021
EDATS: +16 ANYS

DAY CAMP PLA D’URGELL
del 28/06/2021 al 11/09/2021 (opció de fer-ho per setmanes)
EDATS: +16 ANYS
*per a l’acceptació en el programa es requereix una entrevista prèvia i
molt bon nivell d’anglès, ja que la única llengua vehicular durant les
colònies és sempre l’anglès i totes les reunions de monitors es fan sempre
en aquesta llengua.
Places molt limitades
Inscripcions obertes
INSCRIPCIÓ

EL NOSTRE EQUIP DE CIT (PREMONITORS)
Una vegada els participants arriben als 17 anys poden venir a les colònies
de premonitors. Els requisits per ser premonitor a Fun and Learn són:
haver estat participant a les colònies, tenir molt bon nivell d’anglès,
ser una persona activa i dinàmica i tenir moltes ganes de passar-ho bé.
Aquests són alguns dels CIT de l’estiu 2019.

EL COST DEL PROGRAMA
SETMANA SANTA: 231€
VILANOVA DE SAU I TAVÈRNOLES: 431€
Descompte EARLYBIRD:

inscripcions rebudes abans del 28 de febrer: 30€ de descompte

COM HE DE FER LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT?
La inscripció es fa a través de la pàgina web www.funandlearn.com apartat
inscripció.
Les inscripcions estan obertes i podeu reservar la plaça fent la
inscripció online i el pagament de 100€. La resta es pot fer el pagament
fins un mes abans de començar el programa.
Les inscripcions realitzades abans del dia 28 de febrer tenen 30€ de
descompte: codi promocional: EARLYBIRD.
Descompte al segon germà: 30€
*descomptes no acumulables
Una vegada realitzada la inscripció rebreu els fulls d’inscripció i podreu
fer el pagament de la reserva online o bé per transferència bancària.
Inscripcions obertes
INSCRIPCIÓ

