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ESTIU ESPORTIU
2018

CASAL ESPORTIU
Continguts : esports col·lectius, esports individuals, jocs esportius, curset
de natació, activitats lúdiques, taller d’anglès, taller de música, jocs de
taula, manualitats, excursions ...)
Places: 240 1r torn / 200 2n torn
Edats: Nascuts del 2006 al 2013.
Grups d’activitat: 12 grups al 1r. torn i 10 al 2n.torn.
Instal·lacions: Complex Esportiu L’11, Instal·lacions Esportives de Can Salvi,
Escola Àngel Guimerà i IES Sant Andreu.
CASAL ESPORTIU INFANTIL – CADET
Continguts : esports col·lectius, esports individuals, jocs esportius,
iniciació al fitness, taller d’anglès, taller de música, taller de cuina,
excursions...)
Places: 30 al 1r torn / 20 al 2n torn
Edats: Nascuts del 2002 al 2005.
Grups d’activitat: 1 grup per torn.
Instal·lacions: Complex esportiu L’11, Can Salvi, Escola Àngel Guimerà,
Dgustam...

1r Torn

2n Torn

25/06 al 13/07

16/07 al 27/07

Abonat

No abonat

Abonat

No abonat

9:00 a 12:30

143,40€

170,25€

95,70€

113,50€

9:00 a 16:00

215,00€

241,90€

143,35€

161,20€
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La formació dels grups es realitzarà a partir del dia, mes i any de naixement,
sense tenir en compte els curs escolar finalitzat.
S’aplicaran descomptes per germans: 15% pel segon germà i 20% pel tercer germà
o successius.
SERVEIS OPCIONALS I COMPLEMENTARIS
Servei de
de 8.00 a
Servei de
de 8.00 a
Servei de
de 8.00 a
Servei de
Servei de

guarderia 1r torn
9.00 o de 16.00 a 17.00............................30,60€
guarderia 2n torn
9.00 o de 16.00 a 17.00............................20,40€
guarderia per setmanes
9.00 o de 16.00 a 17.00 ...........................12,00€
guarderia esporàdic per hora .......................4,00€
menjador esporàdic .................................7,30€

*** L’horari de recollida de menjador esporàdic serà a les 15:00 hores.
*** El servei d’acollida es realitzarà si hi ha un mínim de 5 inscripcions.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions pels programes de casal esportiu restaran obertes a partir del
dia 16 d’abril de 2018 i es faran mitjançant la web http://esports.sabarca.cat
a Tràmits online. El primer dia d’inscripció es començarà a les 10.00h.
El Casal Esportiu 1er torn tancarà les inscripcions l’11 de juny o fins a
exhaurir les places.
El Casal Esportiu 2on torn tancarà les inscripcions l’11 de juliol o fins a
exhaurir les places.
Com fer el pagament: El pagament de l'activitat es farà en el moment de fer la
inscripció per la web amb targeta bancària. (si teniu algun inconvenient amb
aquest tràmit, truqueu al tel. 936534408 i al 936531690 i us indicarem com
procedir)
Documentació obligatòria: Un cop finalitzat el tràmit de la inscripció, rebreu
un e-mail amb un formulari d'inscripció i autorització per emplenar directament
des de l’enllaç que es facilita. Tots els formularis s'hauran de signar
presencialment pel pare/mare i/o tutor del menor a la recepció del Complex
L'11, en horari de matí, dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 hores i en
horari de tarda, dimarts i dijous de 16 a 20 hores.
La inscripció no estarà formalitzada fins que no s’hagi signat el formulari i
es lliuri la documentació necessària (DNI del pare/mare i/o tutor i la
fotocòpia de la targeta sanitària, si no la tenim d'altres anys) Tota aquesta
documentació haurà d'estar lliurada abans de l’últim dia d’inscripció.
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ESTADES DE TENNIS I FUTBOL (Instal·lacions Esportives Can Salvi)
Estades de tennis
Places:60 per torn (màx.40 tarda)
Edats: Nascuts del 2002 al 2012
Grups d’activitats: 5 per torn

Estades de futbol
Places:60 per torn(màx.40 tarda)
Edats: Nascuts del 2002 al 2012
Grups d’activitats: 5 per torn

Setmanes: del 25 al 29 de juny, del 2 al 6 de juliol , del 9 al 13 de juliol,
del 16 al 20 de juliol i del 23 al 27 de juliol.
9:00 a 12:30
9:00 a 16:00

Abonat
47,75 €
71,70 €

No abonat
56,75 €
80,60 €

SERVEIS OPCIONALS I COMPLEMENTARIS
Servei de guarderia per setmanes de 16.00 a 17.00............12,00€
Servei de guarderia esporàdic per hora....................... 4,00€
Servei de menjador esporàdic .................................7,30€
*** L’horari de recollida de menjador esporàdic serà a les 15:00 hores.
*** El servei d’acollida es realitzarà si hi ha un mínim de 5 inscripcions.
L’acollida serà conjunta de tennis i futbol.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions a les estades restaran obertes a partir del dia 16 d’abril de
2018 i es faran mitjançant la web http://esports.sabarca.cat a Tràmits online.
El primer dia d’inscripció es començarà a les 10.00h.
Les inscripcions es tancaran a les següents dates o fins a exhaurir les places:
*1r torn: 20 de juny
*3r torn: 4 de juliol

*2n torn: 27 de juny

*4t torn: 11 de juliol

*5è torn: 18 de juliol

Com fer el pagament: El pagament de l'activitat es farà en el moment de fer la
inscripció per la web amb targeta bancària. (si teniu algun inconvenient amb
aquest tràmit, truqueu al tel. 936534408 i al 936531690 i us indicarem com
procedir)
Documentació obligatòria: Un cop finalitzat el tràmit de la inscripció, rebreu
un e-mail amb un formulari d'inscripció i autorització per emplenar directament
des de l’enllaç que es facilita. Tots els formularis s'hauran de signar
presencialment pel pare/mare i/o tutor del menor a la recepció del complex
L'11, en horari de matí, dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 hores i en
horari de tarda, dimarts i dijous de 16 a 20 hores.
La inscripció no estarà formalitzada fins que no s’hagi signat el formulari i
es lliuri la documentació necessària (DNI del pare/mare i/o tutor i la
fotocòpia de la targeta sanitària, si no la tenim d'altres anys) Tota aquesta
documentació haurà d'estar lliurada abans de l’últim dia d’inscripció.
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CURSETS DE NATACIÓ D’ESTIU AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL L’11
(del 25 juny al 27 de juliol)
Pre-nadons
Places: 10
Horari: 18:00 a 18:50
Nascuts: anys 2015, 2016 i 2017
Preu:32,00€/setmana

Nadons
Places: 20
Horari: 17:00 a 17:50
Nascuts al 2014

Preu pare/mare abonat: 25,00€/setmana

Menors-Dofins
Places: 40
Horari: 17:00 a 17:50
Nascuts: anys 2012-2013

Menors
Places: 30
Horari: 18:00 a 18:50
Nascuts: 01/01/2008 al 31/12/2011

Infantil
Places: 15
Horari: 18:00 a 18:50
Nascuts 01/01/2002 al 31/12/2007
Preu abonat: 19,60€ per setmana

Preu no abonat: 38,60€ per setmana

Setmanes: del 25 al 29 de juny, del 2 al 6 de juliol, del 9 al 13 de juliol,
del 16 al 20 de juliol i del 23 al 27 de juliol.
***Els cursets de natació hauran de tenir un mínim de 5 inscripcions per poder
realitzar-se.
Només es donarà valoració als inscrits dues setmanes
consecutives.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions dels cursets de natació començaran el 21 de maig fins al dia
20 de juny del 2018 pel primer torn i als torns posteriors fins al dimecres
abans o fins a exhaurir les places.
Com
inscriure’s:
Les
inscripcions
es
faran
mitjançant
la
web
http://esports.sabarca.cat a Tràmits online. El primer dia d’inscripció es
començarà a les 10.00h.
Com fer el pagament: El pagament de l'activitat es farà en el moment de fer la
inscripció per la web amb targeta bancària. (si teniu algun inconvenient amb
aquest tràmit truqueu al tel. 936534408 i al 936531690 i us indicarem com
procedir)
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Complex Esportiu Onze de Setembre
Horari al públic: matins de 10.00 a 13.30h Tardes de 17.00 a 19.30h
Web: http://esports.sabarca.cat
e-mail: esportssab@sabarca.cat
Telèfons: 93 653 44 08 i 93 653 16 90
Informem també que les dades personals estaran subjectes a comprovació si cal,
i que qualsevol intent de manipulació o falsificació suposarà la baixa de
l'activitat. Recordem també que per poder fer les inscripcions no es poden
tenir rebuts pendents de pagament. Les baixes s'hauran de comunicar la setmana

5

d'abans de començar l'activitat.

