
CASAL ESPORTIU 2023

OLIMPÍADES ARTÍSTIQUES !

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 jocs, tallers i activitats relacionades amb un eix temàtic.

Edats: De P3 fins a 4t d’ESO

Calendari: Del 26 de juny fins el 28 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Espais: Pavelló de les piscines, Pavelló Municipal, Piscina Municipal.

Horaris:

● Bon dia: 8 a 8.45 h.

● Matins: 8.45 a 13.30 h.

● Menjador: 13.30 a 15 h.

● Bona tarda: 15 a 16 h.

*La tarda i el bon dia es realitzarà amb un mínim de 5 persones

Reunió informativa: Dijous 20 d’abril a les 20:00 online (a confirmar enllaç

mitjançant plana web del club www.cpcelra.cat).

Preinscripcions:

De forma telemàtica: A partir del 15 de Març al correu casal@cpcelra.cat

(apartat CASAL) indicant el nom i cognoms del participant i l’edat.

Inscripcions:

De forma telemàtica: A partir del 8 de maig a l’enllaç al formulari que trobareu al

nostre web www.cpcelra.cat. Adjuntar tota la documentació en format PDF

preferiblement.

De forma presencial: Es pot deixar a la consergeria del pavelló d’esports a partir

del 8 de maig.

S’haurà d’omplir el formulari de la web www.cpcelra.cat i fer una bestreta de 75€.

Aquest import només es retornarà en cas d’anul·lar l’activitat per falta de

participants. Serà descomptat de l’import final.

mailto:casal@cpcelra.cat
http://www.cpcelra.cat
http://www.cpcelra.cat/


El nombre de compte on fer la bestreta és:

ES25 0081 5489 8800 0103 7606

CAL POSAR EL NOM DEL NEN O LA NENA

Documentació: S’haurà d’omplir el document “full inscripció casal d’estiu” penjat a

la web www.cpcelra.cat, així com la documentació demanada a continuació.

● Full d’inscripció omplert

● Justificant del pagament de la bestreta

● Fotocòpia de la tarja sanitària

● Fotocòpia del DNI del participant o mare/pare/tutor

● Fotocòpia del llibre de vacunes

El no adjuntar el justificant del pagament de la bestreta, comporta un recàrrec de

5€ per gestions administratives.

En cas de confinament de grups i/o monitors, el club no es compromet a retornar

l’import corresponent a aquests dies, a menys que aquella setmana coincideixi amb

una activitat extra i que els proveïdors contractats ens la retornin.

Les places són limitades, i per tant s’acceptaran per estricte ordre d’inscripció.

El club es reserva el dret d’anul·lar el casal si no hi ha un mínim d’inscrits necessari.

Organitza: Club Patinatge Celrà

Contacte: secretaria@cpcelra.cat o casal@cpcelra.cat

PREUS DEL CASAL DE PATINATGE:

Import

Tot el mes matí 315€

Setmana del 26 de juny al 30 de juny 60€

Setmana del 3 al 7 de juliol 60€

Setmana del 10 al 14 de juliol (Sortida especial) 90€

Setmana del 17 al 21 de juliol 85€

Setmana del 24 al 28 de juliol 60€

http://www.cpcelra.cat/
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● Bon dia: 7€ la setmana / eventual 3€. No es retornaran els diners un cop

efectuat el pagament. Mínim 5 persones.

● Dinar: tota la setmana 40€ / esporàdic 12€

● Bona tarda: 13€ la setmana / eventual 5€. No es retornaran els diners un

cop efectuat el pagament. Mínim 5 persones.


