A L’ESPAI TENIM:

A l’Espai t’oferim la possibilitat de que puguis
realitzar qualsevol tipus d’esdeveniment en un
entorn còmode i agradable on podràs gaudir de
l’equipament que t’oferim de manera privada on
hi estareu només vosaltres.
Més informació:

www.lespaideribes.cat o info@lespaideribes.cat
C/Jaume Balmes 8. 08810 Sant Pere de Ribes
Segueix-nos:

• Zona d’office equipada amb cafetera de capsules
Nespresso, microones i nevera.
• Zona infantil amb terra tou, amb un parc infantil
i una paret per escalar.
• Zona de joc tranquil amb diferents zones: paret
de pissarra, construccions gegants, contes,
disfresses...
• Màquina Arcade amb 800 jocs.
• 20 cadires, 3 taules plegables i 1 trona.
• Un altaveu amb entrada USB, targeta SD i
Bluetooth.
• Sofà, puf i butaca.
• Wc adaptat amb canviador infantil.
• Aire condicionat i calefacció.
• Reciclatge de plàstic, paper i orgànic.
• Serveis a mida per les teves festes infantils
i celebracions (Animació infantil, Càtering,
Decoració de la sala...)

ESTIU 2019
CAMPUS ESPORTIU VALLPINEDA

CAMPUS JULIOL: 25 JUNY AL 2 D’AGOST
CAMPUS AGOST-SETEMBRE: DEL 5 D’AGOST AL 6 DE SETEMBRE
NATACIÓ, PÀDEL, TENIS, ESPORTS ALTERNATIUS, TALLERS,
JOCS, EXCURSIÓ SETMANAL I MOLT MÉS!
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NOTES

JUNY/JULIOL

DEL 25 DE JUNY AL 2 D’AGOST
DIES

MATI

TOT EL DIA

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
Dia puntual

120€
230€
330€
435€
530€
599€
30€

185€
360€
525€
675€
795€
910€
45€
*Tot el dia inclou el dinar

AGOST/SETEMBRE
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DEL 5 D’AGOST AL 6 DE SETEMBRE

HORARIS:

Tot el dia amb dinar inclòs: de 9:00 a 17.30h
Només matí: de 9 a 14h
• 08:00 a 08:45 Servei d’acollida
• 08:45 a 09:00 Rebuda dels nens/es
• 09:00 a 14:00 Activitats esportives
• 14:00 a 15:30 Dinar i activitats calmades
• 15:30 a 17:00 Activitats de lleure i piscina
• 17:00 a 17:30 Dutxa, berenar
• 17:30 Recollida

ACTIVITATS:

Esportives:
pàdel, curset de natació, bàsquet, futbol sala,
ultimate, corfbol, kinball, shootball, tchoukball,
maiky game, maçabol, lacrosse, footbike.

DIES

MATI

TOT EL DIA

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
Dia puntual

120€
230€
330€
435€
530€
30€

185€
360€
525€
675€
795€
45€

*Preus vàlids, excepte error tipogràfic

De lleure:
jocs, excursions, acampada, piscina lliure, festa final,
tallers, activitats de cohesió, jocs del món, ROBÒTOCA
EDUCATIVA...

Acollida puntual: 4€
Acollida setmanal: 15€
Dinar esporàdic: 10€
Dinar esporàdic + tarda: 15€

GRUPS I EDATS:

Es considera setmana 5 dies
consecutius amb un mínim d’inscrits la mateixa setmana. En el cas
de no arribar al mínim d’inscrits
aquella setmana no es faria.

El Campus està obert a nens I nenes que aquest
curs escolar han fet entre P3 i 6e de primària. Els
grups es distribuiran segons el curs fet.

MONITORS/TÈCNICS i ASSEGURANCES

La ràtio i titulacions dels monitors i tècnics del campus, és l’estipulada
pel Decret 267/2016 que regula les activitats de lleure amb menors
d’edat, així com la de les cobertures de les assegurances de Responsabilitat Civil i d’Accidents.

(inclou estada fins les 17:30 i berenar)

Un cop començat el campus,
la data límit per apuntar-se
és de 2 setmanes abans de
començar la setmana/es
escollides.
Tots els preus inclouen totes
les activitats i excursions, el dinar
els dies d’excursió, assegurança de
responsabilitat civil i d’accidents,
samarreta i gorra del campus.

A L’A
BRE
SETEM

*Tot el dia inclou el dinar

• El preu de soci s’aplica als nens/es de la
cooperativa.
• S’aplicarà un 5% de descompte del preu
total en les inscripcions de cada germà.
• 5% de descompte a les Inscripcions al
campus de juliol pagades abans del 4
de juny.
• 5% de descompte a les Inscripcions al
campus d’agost pagades abans del 22
de juliol.
• Durant tot l’horari del campus els nens
i nenes estaran sota la supervisió dels
monitors/es.
• Els dies d’excursió no hi haurà activitats
a les instal·lacions de Vallpineda, ja que
tots/es marxem a l’excursió.
• Nombre de places limitades.
• Possibilitat de pagament fraccionat en 2
vegades.

INSCRIPCIONS

PAGAMENT:
En efectiu a les oficines de Temps de
Lleure (C/Jaume Balmes 8, Sant Pere de
Ribes)
Per transferència bancària al CC:
IBAN ES81 0049 1329 9121 1021 6846*

*Al fer la transferència cal indicar el nom i
cognoms del nen/a inscrit així com CAMPUS
VALLPINEDA i adjuntar el comprovant del
pagament amb la inscripció.

REUNIÓ INFORMATIVA
Dissabte 15 de juny a les 10:30h
a les instal·lacions de Vallpineda

MÉS INFORMACIÓ

Info@tempsdelleure.cat / 93 119 59 27
www.tempsdelleure.cat
C/Jaume Balmes 8
08810 St. Pere de Ribes

