S’informarà de la data
per xarxes socials

activitats per a grups
MINI CAMPUS
**ACTIVITATS DE VELA I AQUÀTIQUES
Vela col·lec�va, tast d’op�mist, tast windsurf, snookers, caiac
de mar i jocs de seguretat.
ACTIVITATS ESPORTIVES
Jocs de pilota (bàsquet, futbol, etc...) i cooperació.
ACTIVITATS D’APRENENTATGE
Anglès nàu�c, manualitats, tallers nàu�cs (muntatge,
meteorologia, etc...) i educació mediambiental.
ACTIVITATS LÚDIQUES
Gimcanes, temà�ques nàu�ques, jocs d’aigua, excursions pel
port i molt més.

CAMPUS
VELA‘21
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De 9 a 17h.
JUVENIL
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CAMPUS PRE-INFANTIL I INFANTIL
**ACTIVITATS DE VELA I AQUÀTIQUES
Vela col·lec�va, vela doble, vela individual, pa�, catamarà,
windsurf, caiac de mar i jocs de seguretat.
ACTIVITATS ESPORTIVES
Jocs de pilota (bàsquet, futbol, etc...) i cooperació.
ACTIVITATS D’APRENENTATGE
Anglès nàu�c, manualitats, tallers nàu�cs (muntatge,
meteorologia, etc...) i educació mediambiental.
ACTIVITATS LÚDIQUES
Gimcanes, temà�ques nàu�ques, jocs d’aigua, excursions pel
port i molt més.

preus
per
setmana

**sempre que les condicions climatològiques ho perme�n.

180€/setmana

PREU NO SOCIS
220€/setmana

NO INCLOU ASSEGURANÇA: 3,5€/setmana, a par�r de la 3a
setmana 10/€ per par�cipant.
DESCOMPTES: A par�r de la 2ª setmana: 10% de descompte
inclòs en els paquets. NO ACUMULABLES. Els descomptes
només seran aplicables sobre l’import del preu de la setmana.
Sobre els imports d’acollida i dinars no s’aplicaran descomptes.
DESCOMPTES PER GERMANS: -5% 1r germà, -10% 2n i successius
germans. El descompte s’aplicarà sobre l’import més baix. S’ha
de ges�onar a les oﬁcines del club un cop ﬁnalitzada l’ac�vitat.
DIA SENCER: EL PREU INCLOU DINAR!
ACOLLIDA (opcional): Ma�ns de 8 a 9 h i tardes de 17 a 18 h.
SOCIS Gratuïta | NO SOCIS 5€ (1h) puntual, 10€ (5h) ma�ns
o tardes, 15€ (10h) ma�ns i tardes.

procés

d’inscripció

La inscripció al Campus s’obre el 3 de
maig de 2021 i romandrà oberta ﬁns
a la ﬁnalització d’aquest, sempre
que res�n places disponibles per a
l’edat del nen/a que es vulgui
inscriure. El dia límit per apuntar-se
una altra setmana serà el dimecres
anterior.

Omplint el full d’inscripció, adjuntant els documents que
s’indiquen a con�nuació i lliurant-ho tot a la recepció del
Club. Horari d’atenció de 9 a 18 hores.
-Fotocòpia de: DNI del par�cipant, del pare / mare/ tutor/a
i la persona autoritzada a recollir el par�cipant, targeta
sanitaria individual (TSI) i carnet de vacunació.
-Pagament: en el moment de la inscripció es realitzarà el
pagament per la totalitat de l’import.
Mitjançant la nostra Aplicació mòbil/web.
Pagament amb targeta.
Adjuntar els següents documents:
-Fotocòpia de: DNI del par�cipant, DNI del pare / mare/
tutor/ a/ persona autoritzada a recollir, targeta sanitaria
individual (TSI) i carnet de vacunació.

CAMPUS JUVENIL
**ACTIVITATS DE VELA I AQUÀTIQUES
Vela col·lec�va, vela doble, vela individual, pa�, catamarà,
windsurf, caiac de mar i jocs de seguretat.
ACTIVITATS ESPORTIVES (terra)
Jocs de pilota a la platja (bàsquet, futbol, etc...) i de cooperació.
ACTIVITATS D’APRENENTATGE
Teoria, anglès nàu�c, tallers nàu�cs (muntatge, meteorologia,
etc...), educació mediambiental i xerrades.
ACTIVITATS LÚDIQUES
Piscina.

PREU SOCIS

PRESENCIAL

El campus d’es�u 2021 es regirà en tot moment d’acord
amb la norma�va i legislació vigent que determinin les
autoritats competents en relació als criteris de salut
(calendari i nombre de par�cipants). En cas de canvis,
es �ndrà en compte l’ordre d’inscripció.

ONLINE

REUNIÓ
INFORMATIVA

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

PLACES
DISPONIBLES

MINI, PRE-INFANTIL
I INFANTIL

48 places/setmana

JUVENIL

15 places/setmana

REUNIÓ
INFORMATIVA

El campus d’es�u 2021 es regirà en tot moment d’acord
amb la norma�va i legislació vigent que determinin les
autoritats competents en relació als criteris de salut
(calendari i nombre de par�cipants). En cas de canvis,
es �ndrà en compte l’ordre d’inscripció.

S’informarà de la data
per xarxes socials
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Practicarem...

diferents disciplines olímpiques i la història dels jocs
olímpics.

Coneixerem...

i gaudirem de disciplines paralímpiques, perquè cap
diversitat funcional ens pot privar de fer esport.

Ens remullarem...

fent esports aquà�cs (campus espor�u) com iniciació
al surf, paddlesurf, bigsurf, caiac de mar, etc. També
ens remullarem fent jocs a la piscina (campus i casal
pre-espor�u).

Del 28 de juny
al 10 de setembre

Navegarem...

Horaris
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DE DILLUNS A DIVENDRES
DIA SENCER
MATÍ

De 9 a 17 h

De 9 a 13 h

Farem diferents sor�des de tot el dia com per exemple
Jalpí aventura park i Tibidabo (campus).

Aprendrem...

l’esperit de superació, a tenir una bona autoes�ma, la
constància i el treball en equip.

Tindrem

ac�vitats alterna�ves cada setmana com sor�des
ma�nals amb pa�net, 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
vòlei platja, tennis platja, takatà i handbol platja.

120€/ma�

PREU NO SOCIS

220€/dia sencer

130€/ma�

Procés
d’inscripció

La inscripció al Campus s’obre el 3 de
maig de 2021 i romandrà oberta ﬁns
a la ﬁnalització d’aquest, sempre
que res�n places disponibles per a
l’edat del nen/a que es vulgui
inscriure. El dia límit per apuntar-se
una altra setmana serà el dimecres
anterior.

PRESENCIAL

NASCUTS
ENTRE

200€/dia sencer

Omplint el full d’inscripció, adjuntant els documents que
s’indiquen a con�nuació i lliurant-ho tot a la recepció del
Club. Horari d’atenció de 9 a 18 hores.
-Fotocòpia de: DNI del par�cipant, del pare / mare/ tutor/a
i la persona autoritzada a recollir el par�cipant, targeta
sanitaria individual (TSI) i carnet de vacunació.
-Pagament: en el moment de la inscripció es realitzarà el
pagament per la totalitat de l’import.

ONLINE

Setmanes

Anirem d’excursió...

PREU SOCIS

NO INCLOU ASSEGURANÇA: 3,5€/setmana, a par�r de la 3a
setmana 10/€ per par�cipant.
DESCOMPTES: A par�r de la 2ª setmana: 10% de descompte
inclòs en els paquets. NO ACUMULABLES. Els descomptes
només seran aplicables sobre l’import del preu de la setmana.
Sobre els imports d’acollida i dinars no s’aplicaran descomptes.
DESCOMPTES PER GERMANS: -5% 1r germà, -10% 2n i successius
germans. El descompte s’aplicarà sobre l’import més baix. S’ha
de ges�onar a les oﬁcines del club un cop ﬁnalitzada l’ac�vitat.
DIA SENCER: EL PREU INCLOU DINAR!
ACOLLIDA (opcional): Ma�ns de 8 a 9 h i tardes de 17 a 18 h.
SOCIS Gratuïta | NO SOCIS 5€ (1h) puntual, 10€ (5h) ma�ns
o tardes, 15€ (10h) ma�ns i tardes.

fent una iniciació a la pràc�ca de la vela.

Col·laboren

Grups

Preus
per
setmana

Mitjançant la nostra Aplicació mòbil/web.
Pagament amb targeta.
Adjuntar els següents documents:
-Fotocòpia de: DNI del par�cipant, DNI del pare / mare/
tutor/ a/ persona autoritzada a recollir, targeta sanitaria
individual (TSI) i carnet de vacunació.

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

PLACES
DISPONIBLES

PRE-ESPORTIU

27 places/setmana

ESPORTIU

100 places/setmana

