
 

HORARIS 

SERVEI BON DIA   8h - 8:45h (mínim de 5 nens/es) 

CASAL  8:45h - 13:30h 

DINAR   13:30h- 15:00h 

SERVEI BONA TARDA  15:00h - 16:30h(mínim de 5 nens/es) 

PREUS 

TOT EL MES (8:45h a 13:30h) – 315€   (inclòs colònies) 

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 15 al 19 de juliol (colònies) – 183€ 

Setmana del 22 al 26 de juliol – 50€  

SERVEI BON DIA (8h – 8:45h)                                                                                                                                                            

(5€ la setmana, esporàdic 2€ amb un mínim de 5nens) 

DINAR (13:30 a 15:00) tota la setmana 30€, esporàdic 8€ 

                                                                                                                                  

SERVEI BONA TARDA(15h – 16:30h)                                                                                                                                                            

(10€ la setmana, esporàdic 4€ amb un mínim de 5nens) 

Un cop efectuat el pagament no es retornaran els      

diners. 

INSCRIPCIONS 

Dimecres 24 d’abril (17:30 a 19:30) al pavelló d’esports 

Divendres 26 d’abril (17:30 a 19:30) al pavelló d’esports 

Dilluns 29 d’abril (17:30 a 19:30) al pavelló d’esports 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:Full d’inscripció         

omplert, fotocòpia tarjeta sanitaria, fotocòpia del DNI 

Més informació a la web del club patinatge celrà: www.cpcelra.cat 

La reunió informativa es farà 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.Es realitzarà a través d’un formulari 

que trobareu a la nostra web   www.cpcelra.cat i que s’haurà d’enviar per mail a: casal@cpcelra.cat  

S’haurà de fer una paga senyal de 50€, aquest será descomptat del cost del casal. Només es retornarà en cas d’haver d’anular  

l’activitat per falta de participants. 

CASAL ESPORTIU DE PATINATGE 

ACTIVITATS 

Tècnica del patinatge , jugar amb els patins , treballarem la part artística i el lleure. 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!   

Un any més el Club Patinatge Celrà us  ofereix un casal esportiu. Aquest es realitzarà des del 25 de 

juny al 26 juliol, ambdós inclosos.  

És un casal obert a tothom, per a tots els nens i nenes tant si saben patinar com si no. 

mailto:casal@cpcelra.cat

