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MINI, PRE-INFANTIL I INFANTIL    

JUVENIL 

NASCUTS ENTRE

REUNIÓ
INFORMATIVA
18 de juny | 10h
 Base Nàutica

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

MINI    PRE-INFANTIL
I INFANTIL    

PLACES
DISPONIBLES
SETMANALS

JUVENIL 

20 places           35 places                  30 places

PREU SOCIS PREU NO SOCIS

210€/setmana 250€/setmana

MINI CAMPUS  

CAMPUS JUVENIL

**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, meteoro-
logia, etc...) i educació mediambiental. 
ACTIVITATS LÚDIQUES
Gimcanes, temà�ques nàu�ques, jocs d’aigua, excursions pel 
port i molt més.

**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, meteoro-
logia, etc...) i educació mediambiental. 
ACTIVITATS LÚDIQUES
Gimcanes, temà�ques nàu�ques, jocs d’aigua, excursions pel 
port i molt més.

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 (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.

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

DE DILLUNS A DIVENDRES

De 9 a 17h

De 10 a 15h
ACOLLIDA 

De 8 a 9h i de 17 a 18h

GRUPS

SETMANES

HORARIS

ACTIVITATS PER A GRUPS

PREUS
PER 

SETMANA

PROCÉS
D’INSCRIPCIÓ
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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.
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.

Cada setmana estarà ambientada en una

temà�ca diferent: Pirates, Vikings,
Polinèsia, vaixells del S.XIX i descobriment

d'Amèrica.

Del 27 de juny
al 2 de setembre

CAMPUS
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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.


