DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL

Les aventures
de l’Aloha i en Kai

CASAL D’ESTIU
DEL CASINO D’ARGENTONA

Classes de tennis i pàdel, curset de natació, 1 excursió
setmanal amb dinar, festa final i molt més!

TOT INCLÒS EN EL PREU.

• 5% de descompte en totes les inscripcions de germans
• 20% de descompte pels socis del Casino

OBERT A SOCIS I NO SOCIS DEL CASINO

Les aventures
de l’Aloha i en Kai
CASAL DEL CASINO 2022
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JUNY/JULIOL

DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL
DIES

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

MATI

TOT EL DIA

92€
182€
270€
356€
440€
20€

150€
298€
444€
588€
732€
35€
*Tot el dia inclou el dinar

• 20% de descompte pels socis del
Casino
• S’aplicarà un 5% de descompte del
preu total en les inscripcions de cada
germà.
• 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 del Casino, ja
que tots/es marxem a l’excursió.
• Nombre de places limitades.
• Possibilitat de pagament fraccionat
en 2 vegades.

INSCRIPCIONS
GRUPS I EDATS:

HORARIS:

Tot el dia: de 9:00 a 17:00h
Matí: de 9:00 a 13:30h
• De 9:00 a 13:30: Activitats esportives
• De 13:30 a 15:00: Dinar i activitats calmades
• 15:00 a 17: Activitats de lleure i tallers
• 17:00: Recollida

ACTIVITATS:

PAGAMENT:
Per transferència bancària al CC:

Esportives:
pàdel, tennis, curset de natació, patinets tot
terreny, tir amb arc, esports alternatius...
De lleure:
jocs, excursions, piscina lliure, festa final, tallers,
activitats de cohesió, jocs del món...

IBAN ES19 0081 0353 6100 0137 3340*

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

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.

ONLINE: www.tempsdelleure.cat

NOTA:

En la realització del casal d’estiu, hem donat
molta importància en despertar l’interès dels
nens i nenes vers l’esport i el joc des d’un
enfocament lúdic, en un ambient totalment
diferent al que viuen cada dia. Totes les activitats,
estan dissenyades per la participació activa dels
nens i nenes.

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.

REUNIÓ
INFORMATIVA

Dissabte 11 de juny a les 10:00h
a les instal·lacions del Casino

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.
Acollida puntual: 4€
Acollida setmanal: 15€
Dinar: 9€ (fins les 15:00h)
Dinar + tarda: 15€ (inclou estada fins les 17:00h)
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.

MÉS INFORMACIÓ
casalcasino@tempsdelleure.cat
693 726 057
www.tempsdelleure.cat

