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CASAL ESPORTIU - COMPLEX ESPORTIU L’11
Activitat lúdiques, jocs esportius, esports individuals, curset de natació,
esports col·lectius, activitats a la natura, activitat aquàtica, taller de música
i dansa, taller d’anglès, manualitats i excursions.
Edats: Nascuts/des del 2010 al 2017.
Places: 160 per torn. Màxim 20 alumnes per grup – 8 grups
Instal·lacions: Complex Esportiu L’11, Instal·lacions Esportives de Can Salvi,
Escola Àngel Guimerà i IES Sant Andreu.
La formació dels grups es realitzarà a partir del dia, mes i any de naixement,
sense tenir en compte el curs escolar finalitzat.

1er Torn

2on Torn

27/06 al 15/07

18/07 al 29/07

Abonat

No abonat

Abonat

No abonat

9:00 a 12:30

154,60€

183,52€

103,20€

122,36€

9:00 a 16:00

231,76€

260,79€

154,55€

173,81€

S’aplicaran descomptes per germans: 15% pel segon germà i el 20% pel tercer
germà o successius.
SERVEIS OPCIONALS I COMPLEMENTARIS
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei

de
de
de
de
de

guarderia 1r torn de 8.00 a 9.00................... 33,05€
guarderia 2n torn de 8.00 a 9.00................... 22,03€
guarderia per setmanes de 8.00 a 9.00.............. 12,96€
guarderia esporàdic per hora ...................... 4,32€
menjador esporàdic ................................. 7,90€

*** L’horari de recollida de menjador esporàdic serà a les 15:00 hores.
El servei d’acollida haurà de tenir un mínim de 5 inscripcions per poder
realitzar-se.

2

ESTADES FIT-SPORT – COMPLEX L’11
Continguts : esports col·lectius, esports individuals, curset
activitat aquàtica lliure, iniciació al fitness, excursions...

de

natació,

Places: 20 al 1r torn / 20 al 2n torn
Edats: Nascuts del 2008 al 2009, 1er i 2n ESO
Instal·lacions: Can Salvi, Complex esportiu L’11, Escola Àngel Guimerà i IES
Sant Andreu.

9:00 a 12:30

1r Torn

2n Torn

27/06 al 15/07

18/07 al 29/07

Abonat

No abonat

Abonat

No abonat

154,60€

183,52€

103,20€

122,36€

L’activitat es realitzarà amb un mínim de 10 inscripcions.
S’aplicaran descomptes per germans: 15% pel segon germà i el 20% pel tercer
germà o successius.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions pels programes de casal esportiu i a les estades Fit-Sport
restaran obertes a partir del dia 2 de maig 2022 i es faran mitjançant la web
http://esports.sabarca.cat a RESERVES ON LINE. El primer dia d’inscripció es
començarà a les 10.00h.
El 1er torn tancarà les inscripcions el dia 10 de juny de 2022.
El 2on torn tancarà les inscripcions el dia 1 de juliol de 2022.
En ambdós casos, quan es tanqui la confecció dels grups hi haurà una llista
d’espera. La possible inscripció posterior dels alumnes que estiguin a la llista
d’espera, estarà condicionada a les possibles baixes que es produeixin.
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 ( extensions 800, 801,
802, 809 ) i us indicarem com procedir.
Documentació obligatòria: Un cop finalitzat el tràmit de la inscripció, rebreu
un e-mail amb el formulari d'inscripció i d’autorització, que haureu de retornarnos signat a l’adreça : recepciopoliesportiu@sabarca.cat
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
Edats: del 2008 al 2016.
Places: 40 places per torn.

ESTADES DE FUTBOL
Edats: del 2008 al 2015.
Places: 50 places per torn.

TORNS D’ACTIVITAT (per setmanes):
1er torn del 27 de juny a l’1 de juliol; 2on torn del 4 al 8 de juliol; 3er
torn de l’11 al 15 de juliol; 4rt torn del 18 al 22 de juliol; 5è torn del
25 al 29 de juliol
PREUS
9:00 a 12:30
9:00 a 16:00

Abonat
51,50€
77,33€

No abonat
61,21€
86,88€

S’aplicaran descomptes per germans: 15% pel segon germà i el 20% pel tercer germà
o successius.
SERVEI DE MENJADOR
 Servei de menjador esporàdic ........................... 7,90€
*** L’horari de recollida de menjador esporàdic serà a les 15:00 hores.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions per les estades de futbol i tennis restaran obertes a partir
del dia 2 de maig 2022 i es faran mitjançant la web http://esports.sabarca.cat
a RESERVES ON LINE. El primer dia d’inscripció es començarà a les 10.00h.
Quan es tanqui la confecció dels grups hi haurà una llista d’alumnes de reserva.
La possible inscripció posterior dels alumnes que estiguin a la llista de reserva,
estarà condicionada a les possibles baixes que es produeixin.
Les inscripcions es tancaran a les següents dates :
1ª estada : 15 de juny; 2ª estada : 23 de juny; 3ª estada : 1 de juliol;
4ª estada : 8 de juliol; 5ª estada : 15 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 ( extensions 800, 801,
802, 809 ) i us indicarem com procedir.
Documentació obligatòria: Un cop finalitzat el tràmit de la inscripció, rebreu
un e-mail amb el formulari d'inscripció i d’autorització, que haureu de retornarnos signat a l’adreça : recepciopoliesportiu@sabarca.cat
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
Cursets de natació de dilluns a divendres per torns d’activitats:
PRENADONS
Places: 10
Hora 17:30
Nascuts del 2019 al 2021

NADONS
Places: 20
Hora 16:30
Nascuts al 2018

MENORS/DOFINS
Places: 20
Hora 16:30
Nascuts del 2016 al 2017

MENORS-INFANTILS
Places: 20
Hora 17:30
Nascuts del 2010 al 2015

PREUS
1er torn:
del 27 de juny al 15 de juliol
2n torn:
del 18 al 29 de juliol

Abonat

No abonat

63,42€

124,86€

42,28€

83,24€

S’aplicaran descomptes per germans: 15% pel segon germà i el 20% pel tercer germà
o successius.
***Els cursets de natació hauran de tenir un mínim de 5 inscripcions per poder
realitzar-se. L’organització es reserva el dret de modificar els horaris.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions dels cursets de natació començaran l’1 de juny fins al dia 17
de juny del 2022 pel primer torn i fins al 8 de juliol al 2n torn.
Com
inscriure’s:
Les
inscripcions
es
faran
mitjançant
la
web
http://esports.sabarca.cat a RESERVES 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 us indicarem com procedir.
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Complex Esportiu Onze de Setembre Telèfon : 93-653.44.08
Horari al públic: matins de 10.00 a 13.30 h Tardes de 17.00 a 19.30h
Web: http://esports.sabarca.cat
e-mail: esportssab@sabarca.cat
recepciopoliesportiu@sabarca.cat
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 d'abans
de començar l'activitat.
Baixes: Les tarifes per activitats setmanals o mensuals, una vegada contractat
i utilitzat, no serà retornable, excepte casos excepcionals com malaltia,
accident, trasllat de domicili, etc. Aquestes tarifes , en els casos esmentats,
només tindrà un retorn del 25 % del preu abonat. En cap cas, es fraccionarà
l’import per dies.

