
Aquest   any   tornem   al   pavelló   11   de   Setembre,   un   pavelló   renovat   i   amb   la   seva   
ubicació   prop   de   la   natura   per   fer   moltes   activitats   a   l'aire   lliure.   
T'oferim   un   casal   lúdic,   multiesportiu   i   multiaventura   perquè   els   nens   i   les   nenes   
gaudeixin   de   l'estiu   practicant   esports   i   activitats   de   lleure   a   l'aire   lliure.   
Els   monitors   de   l'equip   tenen   bagatge   en   casals   i   garanteixen   un   bon   ambient   
per   fer   amics   i   divertir-se   al   màxim.   
Totes   les   activitats   estaran   adaptades   a   totes   les   edats   i   tenint   en   compte   totes   
les   normes   COVID19   que   ens   doni   la   Generalitat   per   un   bon   i   segur   
funcionament.   
El   casal   està   obert   a   tots   els   nens   i   nenes   del   poble   amb   edats   compreses   
entre   els   5   i   els   16   anys.   

  
CALENDARI:    
Del   28   de   juny   al   30   de   Juliol    
CASAL   MATÍ    
Horari:   Matí:                    9:00h   a   13:00h    
               Servei   dinar:    13:00h   a   15:00h   
                Tarda:               1 5:00h   a   17:00h    
Preus   matí:   

-   75   €   per   setmana   
-   340   €   casal   sencer    
    Preus   dinar:   
-   8€   per   dia   esporàdic   o   35   €   per   setmana    
   Preus   tarda:   
-   6€   per   dia   esporàdic   o   25   €   per   setmana     
    

INSCRIPCIONS    
Dies:    A   partir   del   24   de   maig   per   casal   sencer   o   mínim   4   setmanes.    
A   partir   del   26   de   maig   per   setmanes   soltes    
Lloc   i   horari   d’atenció:    
Via   web   a:    
www.basquetsantceloni.com,    
Pestanya   casal   d’estiu   2021   
Presencial:    
Pavelló   Municipal   d’Esports,   26   i   27   de   maig   de   17:30   a   18:30   h    
Documentació   que   cal   portar:    

-   Fotocòpia   de   la   targeta   sanitària    
-   Fotocòpia   del   carnet   de   vacunes    

-   Full   autorització   per   sortides   i   drets   d’imatge (en   trobareu   si   feu   inscripció   presencial,   si   no   a   la   web)   
-   Aquesta   documentació   caldrà   escanejar-la   i   enviar-la   a:    casalestiucbsc@gmail.com    

OBSERVACIONS    
-   Els   pares   podran   deixar   i   recollir   els   seus   fills   un   quart   d’hora   abans   de   començar,   a   les   8.45   h   i   recollir-los   a   
les   13.15   h   en   casos   necessaris.   
-   Programació   e   informació   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     
-   Reunió   informativa:   Dijous   20   de   maig   a   les   19   h   via   online,   trobareu   el   link   per   la   reunió   al   web:  
www.basquetsantceloni.com     pestanya   CASAL2021   
  

Places   limitades,   per   ordre   d’inscripció-pagament.   

PROGRAMACIÓ   ESPECIAL   PER   ALS   NOIS   I   NOIES   DE   13   A   16   ANYS.   

  

http://www.basquetsantceloni.com/

