20%

de descompte
PER A fills I FILLES
d’abonats

Campus d’estiu 2017

Parc Esportiu

Del 22 de juny
al 28 de juliol i
del 28 d’agost al
8 de setembre

Aquest estiu, t’ho passaràs com mai!

Per a més informació
Complex Municipal de Piscines
c/ Montserrat, s/n - 08980 Sant Feliu de Llobregat
www.elcomplex.cat - Tel. 93 666 14 44

T’esperem
Camp de futbol de
la Rambla
Accés directe al
Complex

Farem activitats amb grup per fomentar el
treball cooperatiu i millorar la relació i
la convivència entre els companys...

ACTIVITATS AMB ANGLÈS!

DO YOU
SPEAK
ENGLISH?

YES, I Do

Edats
De 3 a 14 anys (grups en funció de
les edats segons any de naixement)

Dates del Campus
Del 23 de juny al 28 de juliol i del
28 d’agost al 8 de setembre de 2017

Inscripcions
Del 18 d’abril fins al 16 de juny

Horari d’inscripcions
Ensenyarem
els valors i la
importància de
realitzar esport
com a hàbit
saludable

De dilluns a divendres, de 6.30 a 21 h
Dissabtes, de 8 a 20 h. Diumenge, de 9 a 14 h

Activitats
Activitats aquàtiques recreatives, activitats en anglès, jocs
esportius i tradicionals, balls i coreografies, tallers, treballs
manuals, contes, vídeos i molt més per passar-ho en gran al
Complex.

Documentació que cal portar
Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor
Fotocòpia de la llibreta bancària
Fotocòpia de la targeta sanitària
Fotocòpia del llibre de vacunació
Fotocòpia del Llibre de Família en cas
d’inscripcions de més d’un fill/a

Serveis i horaris
Matí

Migdia

Matí
9 - 13 h
Menjador		
13 - 15 h
Tarda			
Acollida
8 - 9 h		

Preus per setmanes

pus
Camstiu
d’e

farem noves
activitats i molts
amics

Matí
Matí + menjador
Matí + tarda
Matí + menjador + tarda
Tarda
Menjador + tarda
Acollida 1h/5 dies

Tarda

15 - 17 h
17 - 18 h

Fills d’abonats
20% dte.
56,20 €
96,40 €
81,10 €
121,00 €
25,40 €
66,30 €
14,90 €

44,96 €
77,12 €
64,88 €
96,80 €
20,32 €
53,04 €
11,92 €

Preus puntuals
Acollida 1h/dia puntual
3,70 €
Menjador puntual 1 dia
10,80 €
Devolució 1 dia de menjador, avisant 24 h abans 4,80 €

Condicions
• La contractació del campus és per setmanes, llevat els casos en què es programen dies
•

sols, en aquests casos es pagarà la part proporcional de la tarifa, segons el tipus de
servei contractat.
Preinscripció i reserva de plaça, pagant a compte 40 €.1

Descomptes
• Els fills/es dels abonats gaudeixen d’un 20% de descompte, vàlid per a abonats que
han estat donats d’alta abans de l’1 d’abril i que romanguin actius durant el servei.
• Descompte del 5% a les famílies que inscriguin més d’un/a fill/a al campus, amb
aplicació a partir del segon/a fill/a.
• Descompte del 3% per cada nen/a en el cas que s’inscriguin més de dues setmanes
consecutives.
Els descomptes no seran acumulables, prenent com a referència el que més
afavoreixi a l’usuari.
1 En cas de cancel·lació es perd el pagament a compte.

