LLOC
Poliesportiu de Puigcerdà.

EDATS
Escolars nascuts els anys: 2015, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07

TORNS I ACTIVITATS
1r torn: 5 al 16 de juliol
2n torn: 19 al 30 de juliol d’agost

3r torn: 2 al 13 d’agost
4t torn: 16 al 27 d’agost

El format i el tipus d’activitat s’adaptarà a la normativa vigent.

HORARIS
L’horari del campus és de dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h.

PREUS

1 TORN (15 dies)
Socis Poliesportiu

½ TORN (1 setmana)

No Socis
Poliesportiu

Socis
Poliesportiu

No Socis
Poliesportiu

Cada nen ha de pagar 10€ d’assegurança. Aquest Import s’ha d’afegir al primer pagament.

Individual
Quota familiar 2
germans
Quota familiar plus
per germà

136 €

170 €

100 €

125 €

201 €

254 €

147 €

182 €

__

60 €

__

60 €

INSCRIPCIÓ
 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 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 10€ 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.
 En cas de baixa sense justificar el Consell Esportiu es quedarà amb el 20% de
l’import.
 Al Campus Esportiu, prioritzarem la seguretat dels nens i nenes en relació al tema
de la COVID-19.
Programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

Consell Esportiu de la Cerdanya. Mail: esport@cerdanya.org. Tel. 972 884 884

