.

SALUTACIÓ

Data d’inici de les inscripcions

Enguany organitzem el 16è Campus Multi Esport
per a nens i nenes entre els 6 i 14 anys, amb la
il·lusió de tenir una estada inoblidable, com en
les anteriors edicions per gaudir de l’esport i de
l’aire lliure.

Inici inscripció SOCIS 18/05/2021
Inici inscripció NO SOCIS 25/05/2021
Data límit inscripcions: 04-06-2021
o fins exhaurir les places disponibles.

Els esports que treballem en aquest Campus
b{sicament són la natació, el b{squet, el futbol,
el futbol-sala, l’handbol, l’hoquei i l'aeròbic,
també es dediquen unes hores a classes
d’anglès i activitats de lleure.
L’equip de monitors est{ format per un grup
d’entrenadors titulats i de monitors qualificats
amb experiència com a educadors físics.
L’objectiu és promocionar l’esport des de la
base i fomentar la convivència, l’esperit de
col·laboració i la companyonia. És per tot això
que ens agradaria gaudir de la vostra confiança i
començar a formar joves amb una consciència
col·lectiva i esportiva.

CASA DE COLÒNIES
EL VILÀ
BANYOLES 2021

CLUB ESPORTIU
MOSSOS D’ESQUADRA
...

Del 2 a l’11 de juliol de 2021

....

Cartell 2on premi del concurs any 2018

PROGRAMA

ESTADA I PREUS

Les activitats esportives di{ries es realitzaran per
grups i per edats.

El règim d’estada és de pensió completa

08:00 h

Llevar-se

Del 2 a l’11 de juliol de 2021

09:00 h

Esmorzar

10:00 h

Activitats esportives i de lleure

13:30 h

Dinar

14:30 h

Temps lliure / descans

15:30 h

Anglès i xerrades esportives

17:30 h

Berenar

18:00 h

Activitats de natura i lleure

20:00 h

Dutxa i higiene personal

20:45 h

Sopar



Assegurança individual d’accidents

22:00 h

Activitats de nit



Regal d’una samarreta i un pantaló del Campus

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran online a l’adreça

www.ceme.cat

ESTADA

PREUS
 Socis CEME

350 Euros

 No Socis

395 Euros

 Els nens que certifiquin que pertanyen a una família

nombrosa (amb inscripció de 3 ó més fills) tindran
un descompte del 5%. El descompte es reintegrar{
mitjançant transferència banc{ria.

Un cop exhaurides les places, i si voleu comprovar
si hi ha alguna vacant, podeu trucar a l l’Oficina del
Club Esportiu Tel. 93 7285200 Ext. 21785, 21786,
21787 o 21788. I per a qualsevol dubte o
aclariment.

PAGAMENT
El pagament es realitzar{ online amb les opcions i
indicacions que es detallen a l’apartat Estada i
Preus.

LA INSCRIPCIÓ INCLOU:
 Pagament únic durant la primera quinzena del

mes de juny

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
 Tallers i manualitats
 Sortida nocturna “Bivac”

NOTA: Places limitades!!!!!

 Excursions a l’entorn de l’Estany de Banyoles
 Sortida en kayac i bicicleta
 Dia 7 Sortida a les Illes medes en vaixell
 Dia 10 Festa final amb Barbacoa

Més informació a: http://www.ceme.cat

