CASAL D’ESTIU DE PATINATGE
Un any més el Club Patinatge Celrà us ofereix un casal Esportiu per a tots els nens i nenes de 4 a 14 anys.. Aquest es
realitzarà des del 25 de juny al 26 juliol, ambdós inclosos. Sempre hi quant hi hagi un mínim de 30 nens/es per tal
d’aconseguir una millor organització.
Servei “Bon dia” de 8h a 8.45h, el servei de “Menjador”, distribuït per un càtering, de 13.30h a 15h en un espai de
Can Ponac i el servei “Bona tarda” de 15h a 16.30h per tots aquells que no pugueu recollir els nens i nenes abans.
Farem una ruta pels camins de ronda de la costa brava els dies 3, 4 i 5 de juliol. Les colònies les durem a terme del
15 al 19 de juliol.
És un casal obert a tothom, per a tots els nens i nenes tant si saben patinar com si no, ja que a part d’ensenyar
la tècnica del patinatge i jugar amb els patins, treballarem la part artística i el lleure i realitzarem algunes
activitats en llengua Anglesa. Tindrem excursions, colònies, anirem a la piscina i farem jocs, tallers i activitats
relacionades amb l’eix temàtic: DESCOBRIM L’UNIVERS!
Farem una reunió informativa el dia 28 de febrer a les 20.30h a la Sala de Promoció Econòmica de Celrà.Les
preinscripcions s’inicaran a partir del 4 de març fins a omplir l’aforament de participants.
S’haurà de fer una paga senyal de 50€ ES26 2100 3964 6102 0008 6557, aquest será descomptat del cost del casal.
Es realitzarà a través d’un formulari que trobareu a la nostra web i que s’haurà d’enviar per mail a casal@cpcelra.cat
Cal adjuntar justificant del pagament.
Només es retornarà en cas d’haver d’anular l’activitat per falta de participants.

PREINSCRIPCIÓ:
NOM I COGNOMS:.......................................................................................................
DATA NAIXAMENT: .............................. EDAT: ............................................................
ADREÇA: .................................................................... LOCALITAT: .............................
TELÈFON: .................................................. E-MAIL: ....................................................
Assistència al casal:
Setmana del 25 al 28 de juny – 45€
Setmana del 2 al 5 de juliol (acampada) – 108€
Setmana del 8 al 12 de juliol – 50€
Setmana del 15 al 19 de juliol (colònies) – 183€
Setmana del 22 al 26 de juliol – 50€
TOT EL MES (8:45h a 13:30h) – 315€ (inclòs colònies)
Servei Menjador tota la setmana – 30€
Servei Menjador dia esporàdic – 8€

Firma pare/mare o tutor/a

