CASAL D’ESTIU
CORNELLÀ DEL TERRI
Estiu 2018

Inscripcions i més informació:

www.ceplaestany.cat
Centre de Tecnificació La Farga
Carrer del Noc, s/n
consellesportiu@ceplaestany.cat

972 581 344

Organitza:

Gestiona:

Col·labora:

AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ DEL TERRI

CASAL D’ESTIU
CORNELLÀ DEL TERRI

Estiu 2018

Un munt de propostes divertides per aquest estiu: sortides en BTT, gimcanes temàtiques, excursions, jocs
aquàtics, lúdics i poliesportius.
Des de l’estiu de l’any 2007, el Consell Esportiu del Pla de l'Estany ofereix diferents activitats esportives i de
lleure als nens i nenes de la comarca i també als joves perquè en gaudeixin durant les vacances d'estiu.
Lloc:
Escola Vall del Terri
Destinataris:
De P3 a 6è (nascuts 2014-2006)
Els nens i nenes que han nascut l'any 2015 es
poden inscriure a la 8a i 9a setmana si ja
tenen els 3 anys.
Horari:
08.45 a 09.00 h. Arribada dels participants
09.00 a 13.00 h. Casal
13.00 a 13.15 h. Sortida dels participants
13.00 a 15.00 h. Servei de menjador
Setmanes:
1a setmana: 25 al 29 de juny
2a setmana: 2 al 6 de juliol
3a setmana: 9 al 13 de juliol
4a setmana: 16 al 20 de juliol
5a setmana: 23 al 27 de juliol
6a setmana: 30 de juliol al 3 d’agost
7a setmana: 6 al 10 d’agost
8a setmana: 27 al 31 d’agost
9a setmana: 3 al 7 de setembre
Inscripcions:

Del 16 d’abril al 25 de maig
www.ceplaestany.cat
Telèfon 972 581 344
De dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 h.
Dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 h.
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Descomptes
2,00€ dte./set./infant per
família nombrosa, monoparental o germans.
Període de promoció:
Fins el 6 de maig. 1,00€ dte./set./infant
*Els descomptes només seran aplicables
dins el període d’inscripcions.

Servei de menjador
Preu: 40,00€ / setmana - 10,00€ / dia puntual
*El servei de menjador es portarà a terme si
hi ha un mínim de 11 inscrits a cada setmana.
Reunió informativa per les famílies
Dimarts 5 de juny a les 19.30 h.
a l’Escola Vall del Terri

