Casal d’Estiu Club Patinatge Celrà 2021
VIU UNA EXPERIÈNCIA PATINANT
Un any més, i tenint en compte les circumstàncies excepcionals, el Club Patinatge
Celrà us ofereix un casal Esportiu per a tots els nens i nenes de P3 a 4t ESO.
Es realitzarà des del 28 de juny al 30 juliol, ambdós inclosos. Sempre hi quant hi
hagi un mínim de 30 nens/es. Aquest any també es disposarà d’un màxim de places,
ja que l’organització haurà d’anar d’acord amb les normes de seguretat i higiene del
Departament de Salut.
Casal esportiu en el qual ensenyarem la tècnica del patinatge artístic, jugarem amb
els patins i treballarem la part artística. També farem excursions, colònies, anirem a
la piscina, farem acampades, jocs, tallers i activitats relacionades amb un eix
temàtic.
Edats: De P3 fins a 4t d’ESO
Calendari: Del 28 de juny fins el 30 de juliol de 2021, ambdós inclosos.
Espais: Pavelló de les piscines, Pavelló Municipal, Piscina Municipal.
Horaris:
●
●
●
●

Bon dia: 8:00 a 8:45 h.
Matins: 8:45 a 13:30 h.
Menjador: 13:30 a 15:00 h.
Bona tarda: 15:00 a 16:00 h.

*La tarda i el bon dia es realitzarà amb un mínim de 5 persones
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.
Preinscripcions (Telemàticament):

S’iniciaran el 8 març fins a omplir aforament. S’haurà d’omplir el formulari de la
pàgina web www.cpcelra.cat/casal-destiu i fer una paga i senyal de 50€. Aquest
import només es retornarà en cas d’anul·lar l’activitat per falta de participants. Serà
descomptat de l’import final.
Inscripcions:
● Telemàticament: el 7 de maig, les pre-inscripcions quedaran
automàticament inscrites i es comunicarà la resolució per correu electrònic.
Caldrà adjuntar els següents documents:
o DNI (ambdues cares)
o Tarja sanitària
o Llibre de vacunes actualitzat
o Justificant de pagament dels 50€ de paga i senyal
● De forma presencial: Es pot omplir i deixar el full d’inscripció de la
consergeria del pavelló d’esports f ins 7 de maig.
Caldrà adjuntar els següents documents (en format paper):
o DNI (ambdues cares)
o Tarja sanitària
o Llibre de vacunes actualitzat
o Justificant de pagament dels 50€ de paga i senyal
Les pre-inscripcions s’acabaran el 6 de maig i suposa el pagament d’una
paga i senyal de 50€ que serà descomptat del cost del casal al número de
compte següent:
ES26 2100 3964 6102 0008 6557, codi entitat 0625378
La resta d’import del casal serà girat mitjançant dos rebuts bancaris a inicis i finals
de Juliol en funció de les opcions escollides.
El cost de la piscina va a part i caldrà disposar d'un pas especial que si ja es té com
a família, o suposarà cap cost i si no es té, caldrà gestionar-lo. Tant aviat com sigui

possible, us informarem del preu tant bon punt tinguem coneixement de les dates
de les que podem disposar.
Per qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un correu a casal@cpcelra.cat

