PREU SOCIS

Ateses les circumstàncies excepcionals
d’aquest any 2020 aquest campus/casal
d’estiu es regirà d’acord amb el que
determinin les autoritats en cada moment
en relació als criteris de salut, calendari
i nombre de participants. En cas
de canvis, es tindrà en compte
l’ordre d’inscripció.

Col·laboren

REUNIÓ
INFORMATIVA
S’informarà de la data
per xarxes socials

“VIATJAREM”...

“Un viatge intercultural
i solidari a través dels esports, jocs
esportius, els valors i els contes”

als cinc continents, aprenent un o varis esports alternatius i clàssics
de cada un d’ells (campus). En el cas del casal pre-esportiu
viatjarem a cada continent a través d’un conte o llegenda popular.

(casal pre-esportiu)

CONSTRUIREM...
el nostre propi material esportiu (bats de criquet, sticks de lacrosse,
bitlles catalanes, etc) o recreatiu (en el cas del casal pre-esportiu)
amb material reciclat, aprenent d’aquesta manera a tenir cura del
medi ambient.

200€/dia sencer
Setmana
1 i 10
(4 dies)

220€/dia sencer
Setmana
1 i 10
(4 dies)

2014/2016

CAMPUS ESPORTIU

2002/2013

APRENDREM...

PRESENCIAL

NASCUTS ENTRE

CASAL PRE-ESPORTIU

Omplint el full d’inscripció, adjuntant els documents que
s’indiquen a continuació i lliurant-ho tot a la recepció del
Club. Horari d’atenció de 9 a 20 hores.
-Fotocòpia del DNI del participant.
-Fotocòpia DNI del pare /mare/tutor/a.
-Fotocòpia de la Targeta Sanitaria Individual (TSI).
-Fotocòpia de la cartilla de vacunes.
-Pagament de la reserva amb efectiu o targeta. L’import de
la reserva s’ha de fer pel 50% del total. Resta pagament 15
dies abans de començar el campus.

ONLINE

ANIREM D’EXCURSIÓ

Entrant al nostre web i fent la inscripció online. Pagament amb
targeta. Adjuntant els documents següents en pdf, i enviant-los
a l’adreça de correu electrònic campus@nauticmasnou.com:
-Fotocòpia del DNI del participant.
-Fotocòpia DNI del pare /mare/tutor/a.
-Fotocòpia de la Targeta Sanitaria Individual (TSI).
-Fotocòpia de la cartilla de vacunes.
-Resguard del pagament de la reserva. L’import de la reserva
s’ha de fer pel 50% del total. Resta pagament 15 dies abans
de començar el campus.

les 7C’S dels valors (Compromís, Confiança, Cohesió, Caràcter,
Companyerisme, Cooperació i Convicció).

TINDREM...
JUNY

JULIOL

AGOST SETEMBRE
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DIA SENCER
De 9 a 17 h

07
10

activitats alternatives cada setmana com sortides matinals amb
patinet, festa d’inflables, fira de jocs gegants, jocs de realitat virtual,
etc. Amb la col·laboració de BB ACTIVITIES.

PRACTICAREM...
els esports propis de la platja, com per exemple el volei-platja,
tennis-platja, takatà i handbol platja.

MATÍ
De 9 a 13 h

NIT DE CAMPUS I MERCAT SOLIDARI:
Ens quedarem una nit a dormir al club i al matí següent prepararem
un mercat solidari on els infants posaran a la venda diferents materials
fets per ells i els diners recaptats seran entregats a una ONG.

176€/dia sencer 104€/matí

La inscripció al Campus s’obre l’1 de
maig de 2020 i romandrà oberta fins
a la finalització d’aquest, sempre i
quan, restin places disponibles per a
l’edat del nen/a que es vulgui inscriure.
El dia límit per apuntar-se un altre
setmana serà el dimecres anterior.

NAVEGAREM...

Farem diferents sortides de tot el dia com per exemple Green indoor
park, Jalpí aventura park, illa fantasia (campus) i Tibidabo (campus).

130€/matí

NO INCLOU ASSEGURANÇA: 3.5€/set. o 10€ anual (fins 31 de desembre).
DESCOMPTES: A partir de la 2ª set., s’aplicarà un 10% de dte. al preu final.
DESCOMPTES PER GERMANS: -5% primer germà, -10% segon i successius
germans. El descompte s’aplicarà sobre l’import més baix.
DIA SENCER: INCLOU DINAR!
ACOLLIDA - Matins de 8 a 9 h i tardes de 17 a 18 h (servei opcional):
SOCIS Gratuïta | NO SOCIS 5€ (1h) puntual,10€ (5h) matins o tardes,
15€ (10h) matins i tardes.

ENS REMULLAREM...

Del 22|juny al 10|setembre

160€/dia sencer 96€/matí

PREU NO SOCIS

fent esports aquàtics (campus esportiu) com iniciació al surf,
paddlesurf, bigsurf, kayak, etc. També ens remullarem fent jocs a
la piscina (campus i casal pre-esportiu).
fent una iniciació a la pràctica de la vela.

120€/matí

*IMPORTANT: Si falta alguna d’aquesta documentació no es podrà tramitar
la inscripció ni la reserva de la plaça.

PLACES
DISPONIBLES

PRE-ESPORTIU
18 places/setmana

ESPORTIU
80 places/setmana

