CAMPUS D’ESTIU 2022
INFORMACIÓ GENERAL

MULTIESPORT | 7 a 16 anys

A la Recepció del Club, al telèfon 93 721 51 54 i a
www.cerclesabadelles.cat
DATES 2022|
Del 27 de juny al 5 d’agost i 29 d’agost al 2 de setembre
INICI INSCRIPCIONS |
- Inscripcions socis a partir del 2 de maig, no socis 12 de maig.
* Per obrir grup és necessari un mínim de 6 inscrits.
HORARIS D’OFICINA |
- De dilluns a divendres de 8.00 a 22.00 hores.
- Dissabtes i diumenges de 9.00 a 21.00 hores.
RESERVA LA TEVA PLAÇA |
En les Activitats d’Estiu les places són limitades per tal de donar un
servei òptim als nostres alumnes. Per garantir-vos la plaça, es
cobrarà un import de reserva de 45€ per setmana d’activitat.
INCIDÈNCIES, CANVIS, BAIXES O FALTES D’ASSISTÈNCIA |
Qualsevol canvi, baixa o falta d’assistència al campus s’haurà de
notificar per escrit a l’e-mail pilar@cerclesabadelles.cat
Baixes | En cas de baixa comunicada per escrit abans del 15 de
juny, es retornarà l’import de la reserva de plaça (45€/setmana).
Un cop passada aquesta data i fins l’inici del Campus no es
retornarà l’import de la reserva. Si la baixa es produeix un cop
iniciat el campus, es produirà una penalització de 45€ per setmana
de baixa. Qualsevol reducció en l’horari o dies contractats
informat durant la mateixa setmana del Campus, tindrà una
penalització del 10%.
Faltes d’assistència | En cas de falta d’assistència al Campus per
qualsevol motiu, l’import dels dos primers dies no es retornarà.
Aquells participants que assisteixin al Campus sense haver-se
inscrit, tindran un recàrrec de 20€
DINARS AL RESTAURANT DEL CERCLE |
L’alimentació és un dels pilar fonamentals en el creixement dels
nens i nenes. És per això, que volem oferir-vos uns menjars de
qualitat i equilibrats. Tanmateix, adequats a la normativa de
seguretat i higiene vigent en el moment. Aquest any, el
Restaurant del Cercle serà l’encarregat d’alimentar a tots els
alumnes. Els menús estaran penjats a la pàgina web
www.cerclesabadelles.cat
DESCOMPTES |
1- 5% de descompte als alumnes inscrits abans del 2 de juny.
2- 5% de descompte als alumnes que facin un mínim de 4
setmanes senceres de Campus.
3- 5% de descompte pel segon germà inscrit al Campus. 10%
de descompte pel tercer germà inscrit. 15% descompte pel
quart germà inscrit i posteriors.
- 25% de descompte en les setmanes d’agost i setembre, si
s’han realitzat un total de 4 setmanes senceres durant juny i
juliol.
- Preu de soci en la inscripció al Campus pels alumnes no socis
que durant la temporada 2021-2022 hagin estat inscrits a
alguna de les Escoles Esportives del Cercle (tennis, pàdel,
natació, futbol, dansa i training junior).

L’objectiu del multiesport és proporcionar un
aprenentatge esportiu específic, juntament amb la
pràctica poliesportiva. Tot en un entorn lúdic (esplai) i
formatiu (taller d’activitats).

- DESCOMPTES ACUMULATIUS 1 i 3 / 2 i 3
- DESCOMPTE DEL 25% NO ACOMULABLE ALS ALTRES

ACTIVITAT PRINCIPAL (a escollir una activitat)
o Multiesport (de 09.00 a 13.00 hores)
o Dansa (de 9.00 a 13.00 hores)
o Natació sincronitzada (de 9.00 a 13.00 hores /
de 09.00 a 17.00 hores)
o

ACTIVITAT OPTATIVA
NATACIÓ
ACOLLIDA
ACOLLIDA

Dimarts i dijous d’11.00 a 12.00*
De dilluns a divendres de 8.00 a
8.45
De dilluns a divendres de 17.00 a
18.00

23 € /
setmana
Gratuït
Gratuït

*En funció dels inscrits, es realitzaran dos torns horaris
per mantenir els ràtios i les distàncies de seguretat.

PREUS SETMANALS I PER DIA
PREUS SETMANALS
SOCIS

-

NO SOCIS

Fins a les 13 hores 106 €

134 €

Fins a les 14 hores 123 €

156 €

Fins a les 15 hores 161 €

201 €

Fins a les 17 hores 177 €

222 €

HORARIS
De 8.00 a 8.50 h (arribada alumnes).
De 8.50 a les 13.00h (no inclou dinar ni piscina).
De 8.50 a les 14.00h (no inclou dinar).
De 8.50 a 15.00h (inclou dinar).
De 8.50 a 17.00h (inclou dinar).

MATERIAL
Roba esportiva, pantaló curt, samarreta, gorra, banyador,
protecció solar, tovallola, xancletes i muda de recanvi.

MÉS INFORMACIÓ
- Places limitades a 80 alumnes per setmana.
- El rati monitor-alumne serà de 1:10.
OBSERVACIONS
El Club es reserva el dret de modificar la informació, els
continguts i horaris, avisant als inscrits de qualsevol canvi
que pugui causar-los alguna molèstia.

