Preus
Tal com marca la directriu del Programa PRIMER, el cost de la formació i tutories és 100%
subvencionat per als participants al Catalonia Drone Camp 2018. El seu cost real és de
5.000€ per participant. Això no obstant s’estableixen els següents preus i quotes per a la
resta de serveis (tots ells amb IVA inclòs).
Pre-inscripció: 20€ no retornables per als no seleccionats. Serà descomptat del cost
d’inscripció per als participants seleccionats.
Inscripció: 200€. Inclou l’ús dels espais de treball de Mas Vinyoles fora dels horaris lectius,
l’ús de la piscina els caps de setmana, assistència a les activitats lúdiques “obertes” i
assistència al sopar final. Aquest és el cost mínim a abonar. A aquest preu s’hi acumularan la
resta de serveis contractats.
Sopar de benvinguda: 30€.
Manutenció: 400€. Inclou esmorzar i dinar “km0” durant els 14 dies lectius presencials.
S’intentarà adaptar en el possible a requeriments específics: vegetarià, sense porc, sense
alcohol, sense gluten, etc., els quals s’hauran d’especificar en el moment de la pre-inscripció
o de la inscripció.
Allotjament. El preu de l’allotjament estàndard en habitació compartida i llit individual és de
700€. Sobre aquest preu s’aplicarà un descompte de 50€ per als llits plegables i un recàrrec
de 50€ per als llits dobles. Les dues places d’habitació individual tindran un preu de 950€.
Sota petició l’arribada es podrà fer el dissabte 20 d’octubre sense sobrecost.
L’organització, tenint en compte l’ordre de recepció de les sol·licituds, assignarà cadascú en
l’opció més propera a la sol·licitada.
Sota petició es pressupostarà estada en hotel proper que serà similar al cost de l’habitació
individual, tret del cost de transport.
Transport. Sota petició s’organitzaran i pressupostaran els serveis de recollida/trasllat
individual o grupal a l’aeroport. Tret d’aquest cas, i dels esmentats més amunt, els altres
transports seran per compte de cadascun dels participants.
Activitats complementàries. Preu de 350€ per al conjunt de les activitats. En cas que
l’organització decideixi suspendre l’oferta d’activitats es reemborsarà aquells participants
que ja l’haguessin abonada. En cas de no poder-se realitzar alguna de les activitats previstes
es reprogramarà una activitat alternativa.
Acompanyants. El preu i condicions dels diferents serveis per als acompanyants serà el
mateix que per als assistents. L’allotjament a Torre de Codinac en habitació individual (llit
doble) tindrà un cost addicional de 200€ per a l’acompanyant (és a dir 1150€ en total), si bé
els assistents sense acompanyant hi tindran prioritat (en tal cas es facilitarà allotjament en
hotel proper). L’ús compartit de llit doble en habitació compartida suposarà un cost
addicional de 150€ (900€ en total). Els acompanyants allotjats en hotels propers tindran dret
a l’ús de les instal·lacions de Mas Vinyoles en cap de setmana. En el cas dels acompanyants
sense servei d’allotjament hauran de demanar-ho específicament.

Els acompanyants de qualsevol participant (un per cadascun) que desitgin assistir al sopar de
gala abonaran un preu de 40€.

Packs estàndard
D’acord amb els preus anteriors i per facilitar la contractació, s’han establert els següents
Packs (sempre amb IVA inclòs). En qualsevol cas podrà demanar-se qualsevol combinació de
serveis.
Pack Work.
Inscripció al curs + sopar de benvinguda. Preu 230€
Pack Work & Live
Inclou Pack Work + Manutenció (esmorzar+dinar dies lectius) + Allotjament en llit individual i
habitació compartida. Preu 1.330€
Pack Work, Live & Play
Inclou el Pack Work&Play + el paquet d’activitats lúdico-culturals. Preu: 1.680€

