Col·laboren

REUNIÓ
INFORMATIVA
18 de juny | 10h
Seu Social

Activitats
Practicarem...

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

Els

Espcooperatius
rts
CASAL
ESPORTIU

Coneixerem...

jocs coopera�us, que ens ajudaran a millorar el treball
d'equip.

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).

Preus
per
setmana

PREU SOCIS

210€/dia sencer

126€/ma�

PREU NO SOCIS

231€/dia sencer

136€/ma�

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.

Navegarem...

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

Anirem d’excursio

Del 27 de juny al 5 d’agost

Grups
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DE DILLUNS A DIVENDRES
DIA SENCER
MATÍ

De 9 a 17 h

De 9 a 13 h

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.

Proces

d’inscripcio

ONLINE

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

La inscripció al Campus s’obre el 2 de
maig de 2022 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.

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

