CAMPUS

2017

ESPORTIU ESTIU
El nostre objectiu és oferir un campus esportiu i de lleure
engrescador i educatiu alhora.
Treballarem diferents esports comptant amb els
diversos recursos del centre (piscina, rocòdrom, pistes
poliesportives, etc.); també farem manualitats i tallers
relacionats amb l’activitat física i la salut. El bon
ambient, la companyonia i el respecte seran presents
com a valors fonamentals per a la convivència.
També oferim casal de 1’1 al 7 de setembre.

Inscripcions: del 22 de maig al 9 de juny

A qui va dirigit?
A tots els nens i nenes de 3 a 15 anys

Quines activitats fem al campus?
El marc del centre aporta un munt de possibilitats,
piscina, rocòdrom, diferents pistes poliesportives... que
a més, també, ens dóna l’opció a treballar diferents
manualitats i tallers relacionats amb l’activitat física i la
salut. Tenim un entorn molt agradable per dur a terme
diferents objectius relacionats amb la pràctica esportiva,
metodologies i adquisició d’hàbits individuals i col·lectius
creant una convivència amb nens i nenes de qualsevol
zona del poble.
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Places limitades

Calendari
del 26 de juny al 28 de juliol i de 1’1 al 7 de setembre

Diferents horaris
9 a 14 h
Matí
67’32 euros/1 setmana
128’05 euros /2 setmanes

9 - 14 h i de 15.30 a 17.30 h
Matí i tarda sense menjador
78’15 euros/1 setmana
144,34 euros/2 setmanes

9 - 15.30 h
Matí i menjador
99’85 euros/1 setmana
188’83 euros/2 setmanes

9 - 17.30 h
Matí i tarda amb menjador
111,76 euros/1 setmana
211,61 euros/2 setmanes

Serveis
Bon dia (8-9 h)
9’79 euros / 1 setmana
16,29 euros / 2 setmanes
2’17 euros / 1 dia esporàdic

Menjador (14 - 15.30 h)
9,28 euros / dia esporàdic

Setmanes
1a setmana: 26 - 30 juny
2a setmana: 3 - 7 juliol
3a setmana: 10 - 14 juliol

4a setmana: 17 - 21 juliol
5a setmana: 24 - 28 juliol
6a setmana: 1 - 7 setembre

Reunió informativa
La reunió serà el 15 de juny a les 18:30 h a Uesports Sant Celoni

Què cal portar al campus?
Roba d’esport, calçat còmode i esportiu, gorra, crema
protectora solar posada a casa, material de piscina: banyador,
xancletes i casquet de bany, esmorzar i ampolla d’aigua petita.

