Aquí practicaràs diferents esports, faràs tallers,
sortides a la natura i activitats de lleure!
Fomentem la pràctica esportiva, l’aprenentatge
d’habilitats motrius i les relacions entre tots i totes!
Per als nens de 4 a 13 anys, nascuts entre el 2015 i el
2006. L’horari és de 9 a 17 h amb menjador i sortides
incloses.
COM
Per apuntar-se cal entrar a barcelona.cat/vacances i
participar al sorteig del 10 d’abril.
A partir del dissabte 27 d’abril cal fer la inscripció
definitiva amb la informació subministrada per
l’Ajuntament de Barcelona. Es recomana venir a Uesports
Barcelona 15 minuts abans de l’hora assignada per
finalitzar la inscripció.

INFORMACIÓ OBLIGATÒRIA PER LA INSCRIPCIÓ*
· Dades personals del nen o nena
· Petit qüestionari mèdic
· Abonament del campus
· Fotocòpia actualitzada del llibre de vacunacions
*En el cas que no seguir les vacunacions oficials cal un certificat mèdic
oficial que ho acrediti. Qualsevol tema de salut, s’ha d’acreditar amb un
certificat mèdic.

ACTIVITATS
Dins la instal·lació disposem de piscina, de pistes
poliesportives, vòlei platja, bàsquet, minibàsquet,
futbol, vòlei, fem esgrima, jocs tradicionals, tallers,
psicomotricitat, tennis taula, badminton i sortides.
S’organitzen totes les activitats per grups d’edat.
TORNS

1r torn: 25 - 28 juny
2n torn: 1 - 12 juliol

3r torn: 15 - 26 juliol
4t torn: 2 - 10 setembre

PREUS

1r torn: 124 euros
2n torn: 310 euros

3r torn: 310 euros
4t torn: 210 euros

*El servei de custòdia no està inclòs (matí 1 euro, no hi ha custòdia per la
tarda).

INICI DE LES INSCRIPCIONS

Des del dissabte 27 d’abril a les 9 h a Uesports Barcelona
c. Nàpols, 42 (vestíbul)

S’HA DE RECOLLIR UN SOL NÚMERO PER FAMÍLIA

Online: www.barcelona.cat/vacances (de dilluns 18 de març
al divendres 5 d’abril).

SORTEIG dimecres 10 d’abril a l’Institut Barcelona Esports.
El número sortejat marcarà l’ordre d’inscripció, el dia
i l’hora, no garanteix la plaça
PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D’ORDRE D’INSCRIPCIÓ

Llistat amb la data i hora d’inscripció segons el número
d’ordre. Dimecres 10 d’abril després del sorteig .uesports.cat i
també us avisaran per sms a les famílies.
+ INFORMACIÓ SOBRE SOL·LICITUDS DE BEQUES A LA
RECEPCIÓ DEL CENTRE.
Nàpols, 42 Barcelona · Tel. 93 265 02 86 · estacio.nord@ufec.cat

