STAFF
Direcció i coordinació: Pep Olivé
Monitors titulats i amb experiència.
Del 25 de juny al 27 de juliol
ACTIVITATS
DE MATÍ:
• Jocs motrius
• Jocs esportius
• Esports
• Tallers
• Piscina

ACTIVITATS PER A TOTES LES EDATS
Des de P3 fins a 2n. d’ESO

ESPECIALS:
• Sortida a Marineland
(tots els participants)
• Sortides en bicicleta
(de 5è a 2n. d’ESO)
• Acampada (a partir
de 1r. de primària)

DE TARDA:
• Quaderns d’estiu
• Classes de natació

INSCRIPCIONS

PREUS
•

TOT EL DIA:
(10:00 a 18:00 h.)
•
•

90€/setmana SOCIS
105€/setmana NO
SOCIS
30€/dia SOCIS
40€/dia NO SOCIS

•
•

https://goo.gl/forms/2xLI5B3RcfzvBNNw1

MATÍ:
(10:00 a 14:00 h.)

•
•
•
•

•
•
•

70€/setmana SOCIS
95€/setmana NO
SOCIS
20€/dia SOCIS
25€/dia NO SOCIS

•

Servei de guarderia: (de 8:00 a 9:45)
•
•

Podeu fer la inscripció al següent enllaç:

12€/setmana
3€/dia

•

que també podeu trobar a la web del club
http://www.clubtennislesfonts.com/ a la secció notícies.
Les dates d’inscripció són del 16 d’abril al 31 de maig.
Un cop feta la reserva cal abonar el 50% de l’import total facilitant
el nom i cognoms del nen/a abans del dia 4 de juny al següent
número de compte del banc de Sabadell:
ES82 0081 0294 6000 0126 1036
La sortida a Marineland és obligatòria per tots els assistents al
campus la setmana del 2 al 6 de juliol i el preu s’ha d’incloure en el
total del campus. En el cas de no voler assistir aquell dia no hi haurà
servei de campus.
Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu a
PLACES
ctlfcampus@gmail.com

LIMITADES

MÉS INFORMACIÓ

DESCOMPTES
•

•
•
•

4 Setmanes  10%
Tot el campus  15%
3r. Fill inscrit  50%

•

Servei de menjador a 7,5€/dia a gestionar directament amb el Sr.
Antonio Penco, Responsable del Bar.
Regal d’una samarreta del campus.

REUNIÓ INFORMATIVA:
Diumenge 10 de juny a les 12:00 al CTLF

