
Monitors titulats i especialitzats  Inici d’inscripcions 14 de maig

Del 25 
de juny 
al 7 de 

setembre

PLACES 

LIMITADES

2018



MODALITATS:
MINIXAU nascuts entre 2014 i 2011 (P3 a P5)
XAUJUNIOR nascuts entre 2010 i 2004 (1r a 2n d’ESO)

Del 25 de juny al 7 de setembre (11 setmanes)
Matí: de 9 a 13 h.
Tot el dia: de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h.

REUNIÓ INFORMATIVA: 
Divendres 8 de JUNY a les 19:30h.

La direcció es reserva el dret de modificar o anul·lar una activitat si no es compleixen els requisits mínims.

HORARIS:

Acollida matí de 8 a 9h
3 €/hora

Acollida tarda de 17 a 18h

Menjador de 13 a 15h 
Tots els dies 30 €

dia esporàdic 7 €

carmanyola 3€/dia

ABONATS, FILLS I NETS 
D’ABONATS

NO ABONATS

MATÍ TOT EL DIA MATÍ TOT EL DIA

9 A 13h 9 A 17h 9 A 13h 9 A 17h

1 setmana de 5 DIES 46,20€ 60,90€ 75,60€ 90,30€

Del 13 al 17 d’AGOST (4 DIES) 43,11€ 56,83€ 70,57€ 84,29€

Del 27 al 31 d’AGOST (3 DIES) 36,95€ 48,70€ 60,50€ 72,25€

A partir de 2 o 3 setmanes                                   -20% 

A partir de 4 setmanes                                   -30% 

ACTIVITATS:
Cursets de natació (inclòs al preu)
Jocs a l’aigua
Multi-esport
Activitats dirigides i de ball
Activitats de platja
Excursions setmanals
Una nit de bivac i jocs nocturns (opcional)
Tallers i manualitats

INSTAL·LACIONS:
Piscines
Pavelló poliesportiu
Sales d’activitat física i dirigida
Sala de tallers
Espais exteriors
Camp de futbol gespa

INSCRIPCIONS I DADES  D’INTERÈS:

Inici Inscripcions: 14 de maig a la recepció del campus.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:
- DNI del participant ( o llibre de familia ) i del pare/mare o tutor
- Fotocòpia de la tarjeta sanitària del participant.
PAGAMENT:
En el moment de la inscripció s’abonarà l’import de 30€ en concepte de 
pagament a compte.
Abans de l’inici de l’activitat es passarà un rebut pel banc per la quantitat restant.
DEVOLUCIONS:
Si la causa de la baixa és justificada per motius mèdics, es retornarà el 
100% de l’import abonat.
Altres casos, es tractaran directament amb la direcció del Campus.

PREUS:

*Bonificació del 25% del preu en les setmanes afectades en cas de parada tècnica.

SERVEIS OPCIONALS:


