CAMPUS BTT I MULTIESPORTIU CERVERA 2017
(alumnes de 5è, 6è, 1r i 2n ESO)
l

L’hora d’inici és a les 9 h al polivalent de Cervera.

l

L’hora de finalització a les 14h a les piscines de Cervera.

l

Els Dilluns, Dimecres i Divendres de les 9h a les 12h aproximadament realitzaran la sortida
amb BTT i de les 12h a les 14h aproximadament aniran a les piscines de Cervera.

l

Els Dimarts i els Dijous de les 9h a les 13h aproximadament realitzaran activitats esportives i
aniran a les piscines de Cervera.

l

Els dies de BTT han de portar en una motxilla petita tipus camelback, amb esmorzar per a mig
matí i càmera de recanvi, que és la que portaran a la sortida amb BTT.

l

Els Dimarts i Dijous no caldrà portar la bicicleta ni la bossa petita per a les sortides.

l

Imprescindible portar casc i és molt recomanable portar ulleres de sol i guants.

l

És molt important que portin aigua per hidratar-se al llarg del matí.

l

Cada dia faran piscina, i cal dur en una motxilla a part:
-

Banyador i tovallola

-

xancles de piscina

-

Crema solar

Caldrà que vinguin al casal amb la crema solar posada des de casa.
El telèfon del contacte del coordinador és: Naoufel 610229142
El telèfon del contacte del monitor és: Txemaria: 661330386

INSCRIPCIONS:
l

Presencialment, les famílies disposaran de les butlletes d'inscripció a l'oficina del Consell
Esportiu al Psg Jaume Balmes, 3 Cervera. HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC: els dilluns de 16h a
18h, dimecres de 10h a 18h i dijous de 10h a 14h. S'haurà de portar la targeta sanitària del
nen/a i els diners en efectiu o bé el rebut de transferència bancària.

l

Telemàticament, enviar la butlleta d’inscripció, comprovant de pagament i la fotocòpia de la
targeta sanitària a consellesportiu@ccsegarra.cat.
Número de compte: IBAN ES25-3140-0001-99-0009415600
Concepte: Casal CERVERA. Nom i Cognom del NEN/A.

CONSELL ESPORTIU DE LA SEGARRA
Passeig Balmes, 3 -25200- CERVERA (La Segarra) Telèfon 973 531 300 consellesportiu@ccsegarra.cat

IMPORTANT: Les inscripcions es tancaran el dia 21 de JUNY. (Pel bon funcionament del casal i per
complir la ràtio establerta, a partir d’aquesta data, no s’assegura la plaça en el casal)

l

Una vegada començat el casal, les famílies que vulguin ampliar les setmanes inscrites, hauran
de comunicar-ho ABANS DEL DIVENDRES ANTERIOR. Les setmanes ampliades no es
beneficiaran del descompte general per setmanes.

TARIFES:
Els alumnes que vulguin combinar el casal general i el campus de btt i multiesport poden seguir la
graella seguüent; els alumnes que només vulguin fer el campus btt simplement es poden fixar en
les 4 setmanes
SETMANES
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
7 setmanes
8 setmanes
9 setmanes

NORMAL
40€
80€
120€
160€
196€
231€
266€
299€
332€

2n germà
36€
72€
108€
144€
176€
208€
239€
269€
299€

10 setmanes

364€

328€

11 setmanes

382€

344€

SERVEI DE MENJADOR

20€

8€/dia puntual

SERVEI D'ACOLLIDA

10€

4€/dia puntual

*El descompte per setmanes es realitzarà a l'inici del casal. Si hi ha alguna família que amplia les
setmanes NO es beneficiarà d'aquest descompte.
**El descompte entre germans sempre s'aplicarà al germà que realitzi el menor nombre de setmanes.
Reunió informativa als pares:
Dimarts dia 20 de juny a les 19h a la Sala Francesc Buireu

CONSELL ESPORTIU DE LA SEGARRA
Passeig Balmes, 3 -25200- CERVERA (La Segarra) Telèfon 973 531 300 consellesportiu@ccsegarra.cat

