CAMPUS ESPORTIU

És un Campus d’estiu on es practiquen diferents
esports, es fan tallers, sortides a la natura i
activitats de lleure, es fomenta la pràctica esportiva,
l’aprenentatge d’habilitats motrius i les relacions
interpersonals.
Dirigit a tots els nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. I
farem jocs, manualitats, iniciació esportiva, activitats
aquàtiques, tennis i minitennis, pàdel, expressió corporal,
danses, excursions i moltes sorpreses més.

L’horari serà de 9 a 14h de dilluns a divendres i el
servei d’acollida de 8 a 9 h i de 14 a 15h*.
Reunió informativa dijous 13 de juny a les 17.30 h a la
sala 4 a Uesports Sabadell

Dates dels torns
1r torn

25 al 28 juny

abonat
45,50 €

no abonat
56,05 €

2n torn

1 al 12 juliol

113,71 €

140,05 €

3r torn

15 al 26 juliol

113,71 €

140,05 €

Horari del Campus Esportiu: 9 a 14 h
*Horari d’acollida: 8-9 h i de 14-15 h (2 € dia nen franja horària)

Inscripcions
Horari: 9’30 - 13’30 h / 17’30 - 20’30 h
Només es podran formalitzar 3 inscripcions per persona,
excepte en cas de ser germans.
Abonat: 14 - 15 de maig
Cal presentar la targeta d’abonat, carnet de vacunes,
targeta sanitària i el pagament en metàl·lic o targeta.
No abonat: 16 - 17 de maig
Cal presentar les dades del nen, targeta Seguretat Social,
carnet de vacunes i el pagament en metàl·lic o targeta.
En cas de baixa, es retornarà el 50% del total de l’import
fins 10 dies abans de l’inici del campus.

Què han de portar al campus?
Roba d’esport (marcada amb el nom).
Muda de recanvi (només els més petits, fins als 5 anys).
Banyador, tovallola, xancletes i casquet de bany.
Esmorzar i ampolla d’aigua petita.
Samarreta del campus quan hi ha sortides.
Gorra i crema de protecció solar posada de casa.
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