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CAMPUS ESTIU 2018
Per a nens i nenes entre 3 i 15 anys

Del 25 de juny al 27 de juliol

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ

Inscripcions al Campus Estiu 2018

· A partir del dia 14 de maig
· El dia 22 de juny es tanquen inscripcions.

Horari d’inscripcions

· De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h i de 16:00 a 20:00h.

Documentació necessària per fer la inscripció

· Pagament mitjançant autoliquidació bancària.
· Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.
· Fotocòpia del carnet de vacunes del nen/a.

Condicions inscripcions

· Per tal de realitzar el Campus ha d’haver un mínim de 10 inscrits.
· El pagament del Campus no es pot fraccionar.

Avantatges

· Acollida gratuïta de 8 a 9h.
· Fills d’abonats gaudeixen del preu d’abonat.
· Descomptes per la contractació de 4 o més torns, sempre i quan es facin al 
mateix moment i només en el cas de la modalitat de Tot el dia.

Servei de dinar

· L’horari del servei de dinar serà de 13:00 a les 14:30h
· El primer dia del Campus es lliurarà als nens/es el calendari de menús.
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Quines Activitats 
Tenim?

Grup Menuts: exercicis psicomotrius, iniciació esportiva, tallers de ma-
nualitats, activitats aquàtiques a les piscines cobertes, jocs, jocs i més 
jocs!!!

Grup Infantil: iniciació esportiva, activitats aquàtiques a les piscines co-
bertes, tallers de circ, tir amb arc, esgrima, jocs populars i molta diversió!!!

Grup Júnior: esports individuals i d’equip, activitats de muntanya, activi-
tats de fitness, activitats aquàtiques a les piscines cobertes i molta canya!!! OPCIÓ HORARI

Matí De 9:00 a 13:00 h
Tot el dia (inclou dinar) De 9:00 a 17:00 h
Dinar De 13:00 a 14:30 h

Cada una de les activitats estan adaptades 
a l’edat i al nivell de cada grup.

TORN DATES
Torn 1 Del 25 al 29 de juny 
Torn 2 Del 2 al 6 de juliol
Torn 3 Del 9 al 13 de juliol
Torn 4 Del 16 al 20 de juliol
Torn 5 Del 23 al 27 de juliol

 PREU PER TORN Preu per torn per la compra 
de 4 o més setmanes**

MODALITAT ABONAT NO ABONAT ABONAT NO ABONAT

TOT EL DIA (inclou dinar) 120,90€ 151,25€ 109,75€ 131,70€
MATÍ 58,15€ 71,55€
DINAR 31,85€ 39,80€
Servei Puntual de Tarda (de 15 a 17h)* 12,00€ 15,00€
Acollida matinal (de 8 a 9h) Gratuïta

  *preu per dia
** Sempre i quan la compra es faci al mateix moment i només en el cas de la modalitat de Tot el dia

Cadascuna de les activitats estan adaptades 
a l’edat i al nivell de cada grup

INSCRIU-TE JA!!!
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Reunió informativa: 
Grup Menuts dimarts 5 de juny 

a les 19h
Grup Infantil i Júnior dimecres 

6 de juny a les 19h


