Poliesportiu de Puigcerdà.

TORNS
1r torn
2n torn
3r torn
4t torn

Consell Esportiu de la Cerdanya

1 al 12 de juliol
15 al 26 de juliol
29 de juliol al 9 d’agost
12 al 23 d’agost

Dies festius: 22 de juliol (Festa Major de Puigcerdà) i 15 d’agost.

ESPORTS (Triar-ne un per franja horària)
De 9 a 11h
Bàsquet
Activitats aquàtiques
Bicicleta grans (tot el matí)
Jocs i esports no reglats

de 11h a 13h
Futbol
Bicicleta (Petits)
Patinatge sobre gel (3r torn i 4r torn)
Jocs pre-esportius

ACTIVITATS
Excursions
Curses d’orientació
Voleibol
Rugbi
Handbol
Activitats amb rodes

Olimpíades
Esports de raquetes
Hoquei Pista
Futbol flag
Gimcanes
Jocs d’atletisme

PREUS
1 TORN (15 dies)
Socis
Poliesportiu

No Socis
Poliesportiu

½ TORN (1 setmana)
Socis
Poliesportiu

No Socis
Poliesportiu

Cada nen ha de pagar 8€ en concepte d’assegurança.
(Import a afegir al pagament del 1er torn que s’apunti)

Individual

120€

150€

88€

110€

Quota familiar 2 germans

177€

223€

129€

160€

-

53€

-

53€

Quota familiar plus per
germà

Programa de la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya

CAMPUS ESPORTIU 2019

LLOC

HORARIS




L’horari del campus és de 9.00h a 13.00h. Alguns divendres aquest
horari pot variar en funció de les excursions.
Els nens esmorzaran de 10,50h a 11,10h.
El full amb l’horari i les activitats s’entregarà l’últim dia del torn
anterior i el primer dia del torn en curs.

NORMES D’INSCRIPCIÓ





MATERIAL











Bàsquet: roba esportiva i sabatilles d’esport.
Patinatge: pantalons llargs, dessuadora o folre polar, mitjons i guants
Futbol: roba esportiva, bambes, crema solar i gorra
Bici petits i mitjans: bicicleta, casc, guants i ulleres
Bici grans: bicicleta, casc, guants, ulleres i càmera de recanvi
Esports alternatius: roba esportiva i sabatilles d’esport
Jocs pre-esportius: roba esportiva i sabatilles d’esport
Activitats aquàtiques: vestit de bany, tovallola, xancletes i gorra de
bany
El material subratllat és obligatori i no portar-lo pot comportar que no
es pugui realitzar l’activitat.
Els nens han de portar una motxilla amb l’esmorzar i l’aigua.

TRANSPORT




El servei de transport es coordinarà des del Consell Comarcal.
S’ha d’especificar la població de recollida quan es faci la inscripció.
Cal demanar aquest servei abans de començar el torn per qüestions
organitzatives










Les inscripcions s’inicien el 29 d’abril. S’agafaran les 80 primeres
inscripcions de cada torn.
Cal omplir el full d’inscripció amb totes les dades.
El pagament del CAMPUS es farà pel banc:
C/C La Caixa IBAN ES80 2100 8107 61 2200091185.
Al fer l’ingrés es posarà el nom del nen/a i el torn al qual se l’inscriu.
Fins que no es retorni el resguard del pagament bancari al Consell
Esportiu de la Cerdanya, no es donarà la inscripció per finalitzada.
Recomanem que des d’un principi es faci la inscripció als diferents
torns que us interessin per poder garantir la plaça tot i que per
formalitzar la inscripció només s’ha de fer el pagament del primer
torn al qual us heu inscrit. La resta de torns es poden pagar una
setmana abans que comencin.
S’haurà d’abonar 8€ en concepte d’assegurança (per tot l’estiu).
La modalitat de mig torn fa referència a setmanes senceres.
Les quinzenes es poden fer amb setmanes no consecutives.
Participants: escolars nascuts els anys: 2013, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05.
En cas de baixa sense justificar el Consell Esportiu es quedarà amb el
20% de l’import.

SERVEI DE MENJADOR
El Restaurant del Poliesportiu, organitza, per les famílies que ho desitgin, un
servei de menjador per als nens del Campus. El servei s’ha de contractar per
setmanes senceres i només es tirarà endavant si hi ha un mínim de 10
nens/es per setmana. El preu del menú serà de 8€/dia. Els nens que es
quedin al menjador no tindran transport i s’hauran d’anar a buscar a les 15h.
Els interessats han de trucar directament al telèfon 972 881 902. (Tomàs
Cuellar).

IMATGE I SO
Es realitzaran diverses fotos i es farà un vídeo del Campus. Qui estigui
interessat en comprar-lo ho ha de dir al Consell Esportiu abans d’acabar el
Campus.
Us podeu descarregar la informació des de la nostra web
www.cecerdanya.org.
Pl. Del Rec, 5 (Puigcerdà) Tel. 972884884 i mail: esport@cerdanya.org

