INFORMACIÓ GENERAL CASAL D’ESTIU / STAGE 2018
SETMANES:






1era
2ona
3era
4arta
5ena

del 25 al 29 de Juny
del 2 al 6 de Juliol
del 9 al 13 de Juliol
del 16 al 20 de Juliol
del 23 al 27 de Juliol

EDATS:
 Per a nens i nenes de 4 a 18 anys.
OPCIONS:
 Stage de Pàdel:
 De 9 a 13:30 destinat a nens i nenes que volen començar i/o millorar el seu nivell de pádel, en
el que es treballarà primordialment la part técnica, táctica i física del pádel. Nivells
d’iniciació, perfeccionament i competició
 Casal d’estiu:
 De 9 a 17:00 destinat a nens i nenes que volen practicar tota mena d’esports i viure tota mena
d’experiències tan d’esports com a la natura.
OPCIÓ ACOLLIDA:
 Permanencia de nens amb monitor a partir de les 8:30h del matí.
OPCIONS HORARIES:
 1era
 2ona
 3era

de 9:00h a 13:30h
de 9:00h a 15:00h (inclou dinar)
de 9:00h a 17:00h (inclou dinar i casal d’estiu per la tarda)

OPCIÓ ACOLLIDA:
 Permanencia de nens amb monitor a partir de les 8:30h del matí.

INFORMACIÓ GENERAL CASAL D’ESTIU / STAGE 2018
PREUS CASAL D’ESTIU i STAGE SLAMCLUB 2018
Stage de Pàdel
Casal d’Estiu

Stage de Pàdel
Casal d’Estiu

Abonat o Alumne Escola Pàdel

NO Abonat o NO Alumne Escola Pàdel

90,00 €
130,00 €
150,00 €

100,00 €
140,00 €
160,00 €

85,00 €*
125,00 €*
145,00 €*

95,00 €*
135,00 €*
155,00 €*

80,00 €*
120,00 €*
140,00 €*

90,00 €*
130,00 €*
150,00 €*

75,00 €*
115,00 €*
135,00 €*

85,00 €*
125,00 €*
145,00 €*

70,00 €*
110,00 €*
130,00 €*

80,00 €*
120,00 €*
140,00 €*

1 Setmana
de 9h a 13:30h
d 9h a 15h
de 9h a 17h

2 Setmanes
de 9h a 13:30h
d 9h a 15h
de 9h a 17h

3 Setmanes
de 9h a 13:30h
d 9h a 15h
de 9h a 17h

4 Setmanes
de 9h a 13:30h
d 9h a 15h
de 9h a 17h

5 Setmanes
de 9h a 13:30h
d 9h a 15h
de 9h a 17h

*El preu es multiplicarà pel número de setmanes escollides.
Opció Acollida: dia puntual 5€
tota la setmana 20€/setmana
Opció Menjador: dia puntual 12€
Descomptes:

1er fill 0%
2on fill 10%
2% Acumulable a
partir del 3er fill
(3er fill 12%, 4rt fill
14%...etc...)

INFORMACIÓ GENERAL CASAL D’ESTIU / STAGE 2018

HORARIS CASAL D’ESTIU i STAGE SLAMCLUB 2018
Horari Estades Esportives d’Estiu SLAM CLUB 2018

INDICACIONS CASAL D’ESTIU i STAGE SLAMCLUB 2018








Caldrà que cada nen i nena porti el seu esmorzar i una ampolla d’aigua amb el nom.
Caldrà que cada nen i nena vingui al Casal amb roba esportiva còmode. La roba haurà d’estar
marcada amb el nom i el cognom. Els nens participants del Stage hauran de venir amb la roba
adequada per a practicar el pàdel.
Caldrà que cada nen i nena porti el seu banyador o bikini, unes xancles i una tovallola de
piscina. És important que també portin crema protectora del sol, gorra i repel·lent de mosquits.
Hauran de portar una muda de recanvi (samarreta, roba interior, mitjons i pantalons).
Es important tindre present els dies que hi ha activitat BTT (bicicleta) per tal que el nen i nena
porti la seva bicicleta per l’activitat.
Les activitats esmentades poden ser canviades per unes altres per causes com climatologia, etc
si l’equip tècnic acorda que no son segures de realitzar.
El nen o nena apuntada al Casal o al Stage no podran utilitzar el servei de cafeteria del club.

