
CALENDARI
De l’1 de juny fins  
emplenar places

CASAL MATÍ (possibilitat 
extensió a tarda)
Horari: 9 - 13 h
Preus: 
- 75 € per setmana  

1, 2 o 3 setmanes
- 65 € per setmana 4 o 5 

setmanes
- 315 € casal sencer
Oferim servei de dinar de 
13:00h – 15:00h (Amb mínim 
de 5 nens inscrits al servei)
Possibilitat de casal de 
15:00h – 17:00h amb 
HOWDY*

INSCRIPCIONS
Dies: a partir de l’1 de juny 
per casal sencer o mínim 4 
setmanes
A partir del 3 de juny per 
setmanes soltes
Lloc i horari d’atenció:
Via web a: 
www.basquetsantceloni.com, 
Pestanya casal d’estiu 2020
Presencial:
Pavelló Municipal d’Esports, 
3 i 4 de juny de 17.30 a 19 h 
a la porta del pavelló (costat 
tennis) 
Documentació que  
cal portar:
- Fotocòpia de la targeta 

sanitària
- Fotocòpia del carnet de 

vacunes
- Resguard de l’ingrés 

bancari 
- Full autoritzacions per 

sortides i drets d’imatge 
- Declaració responsable 

acreditant l’estat de salut 
del participant

- Aquesta documentació 
caldrà escanejar-la i  
enviar-la a: 
casalestiucbsc@gmail.com

OBSERVACIONS
- Les entrades dels nens 

al casal hauran de ser 
esglaonades i per diferents 
accessos, us informarem.

- Programació setmanal als 
pares via grup de whatssap 
del casal.

- En cas de pluja en un 
dia puntual, l’activitat 
programada podrà ser 
suspesa.

- Les activitats i setmanes 
estan subjectes a un mínim 
de participants.

- Totes les sortides i activitats 
estan incloses en el preu, 
excepte els desplaçaments 
amb bus.

Places limitades!

PROGRAMACIÓ ESPECIAL 
PER ALS NOIS I NOIES DE 
13 A 16 ANYS (màxim 10 
participants)
*HOWDY CASAL DE 15:00 A 
17:00H (Més informació a la 
reunió informativa del casal).
A Howdy! tenim una manera 
diferent d’aprendre l’anglès i 
aquest estiu també la volem 
compartir amb vosaltres. 
Farem jocs de taula i 
simulació, veurem sèries 
plegats i les comentarem, 
cantarem i parlarem, tot en 
anglès, així quan sigueu a 
la NBA podreu atendre les 
entrevistes dels mitjans amb 
facilitat.
Per rebre informació de 
horaris,preus,dubtes,... 
podeu escriure un mail a: 
howdysc@outlook.com

Club  
Bàsquet  
Sant  
Celoni

Després de l’èxit dels últims 
tres anys, aquest any tornem 
amb més ganes que mai.
T’oferim un casal de lleure, 
perquè els nens i les nenes 
gaudeixin de l’estiu practi-
cant noves activitats.
Aquest casal serà especial 
per tots nosaltres, les activi-
tats, els grups de nens, les 
mesures de seguretat e higi-
ene,... tot serà adaptat però 
sempre amb l’objectiu de 
passar-ho d’allò més bé.
Per poder fer el casal haurem 
d’estar en Fase 3 per aquest 
motiu hem decidit començar 
el casal el dia 29 de Juny 
per estar segurs de que hem 
entrat a la fase 3 i ho tenim 
tot apunt.
Aquest any moltes de les ac-
tivitats les farem a l’aire lliure 
per ajudar emocionalment a 
superar tota l’època de con-
finament. 
Aquest any no podem fer els 
entrenaments de bàsquet a 
primera hora del matí però si 
anirem a pistes de bàsquet 
municipals a fer KO’s, jugar 
el 21, i altres jocs individuals 
amb pilota. Recordeu que 
el pavelló d’esports 11 de 
setembre estarà en obres i el 
casal serà a la pista coberta 
de l’hoquei (interior del camp 
de futbol).

4 - 16 anys

MÉS INFORMACIÓ
Club Bàsquet Sant Celoni
Passeig dels Esports, s/n
casalestiucbsc@gmail.com
Tel. 617 600 656 Xavi López (Tardes)
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