INSCRIPCIÓ
DADES PERSONAS
Nom i Cognoms:
Adreça:
Data de naixement:
E-mail:
Ets soci del CNSitges?:

Telèfon:
No

Si

Escola:

Mòbil:

Nº Soci:

CAMPUS
ESPORTIU D’ESTIU ‘19
CLUB NATACIÓ SITGES

DADES BANCÀRIES
Nº de compte:
OBSERVACIONS - AL.LÈRGIES

A QUINES SETMANES VOLS INSCRIUTE’T?
- 25 de juny / 28 de juny

Dia
complert

Matí

- 01 de juliol / 05 de juliol
- 08 de juliol / 12 de juliol
- 15 de juliol / 19 de juliol
- 22 de juliol / 26 de juliol
- 29 de juliol / 02 de agost
AUTORITZACIÓ
El/la
amb DNI
pare, mare o tutor de l’inscrit autoritzo al meu fill/a a participar en totes les
activitats de l’esplai d’estiu organitzat pel CNS, disposem d’una assegurança
de responsabilitat civil en cas de lesió o accident serà atés per l’assistencia
sanitària pública.
Signatura pare/mare/tutor

El Club Natació Sitges us informa que les dades contingudes en aquest document poden ser incorporades als fitxers del seu
sistema informàtic a les normes dictades per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (15/1999). Dita
Llei li confereix a vostè el dret, si així o desitja de conèixer, cancel·lar o modificar la informació que l'afecti.

DEL 25 D
E JUNY
AL 2 D’A
GOST
De 4 a 12
anys
de 9:00h
a 17:00h
Acollida
Gratuïta
De 8:00h
a 9:00h

PRACTICA ESPORT I FES AMICS!
NATACIÓ / TENNIS / PÀDEL / MULTIESPORT / TIR AMB ARC / TALLERS

CLUB NATACIÓ SITGES
Des de 1925 formant a nois i
joves en natació i altres esports
amb l’objectiu d’inculcar valor
tant esportius com personals.

ACTIVITATS
Natació: Jocs, iniciació, tecnificació, perfeccionament d’estils, tècniques de
seguretat per al medi aquàtic.
Tennis i Pàdel: Amb grups units, treballant al nivell adequat, per a que en una
setmana es sentin capaços de jugar a tennis i pàdel sense parar i amb intensitat, jugant sense adonar-se’n que estan aprenent.
Tir amb arc: Activitat súper divertida que als nens els encanta, on treballen la
concentració i la paciència. Activitat totalment segura ja que es realitza amb
fletxes que incorporen ventosa en lloc de punta.
Sortides: Es realitzaran sortides inoblidables opcionals cada setmana. Les
sortides es faran en bus i acompanyades per monitors. Les sortides s’han
de confirmar el divendres previ a l’activitat. Preu no inclòs en
el campus.

PREUS
NO SOCIS

SOCIS
PERÍODE

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes

De 9h a 14h De 9 a 17h

81€
151€
215€
285€
355€
405€

105€
195€
275€
365€
455€
510€

PERÍODE

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes

De 9h a 14h De 9h a 17h

93€
168€
236€
312€
388€
450€

125€
228€
319€
422€
525€
560€

- Servei d’acollida gratuït de 08:00h a 09:00h.
- 5% de descompte per a cada germà.

MENÚ DIARI
El menú del dinar està
inclòs en el preu d’horari complet.

Menú + campús de
tarda (15h a 17h) 12€
al dia.

Menú esporàdic 8,50€
al dia no inclou campus
de tarda.

- El-laborat a la nostra propia cuina per cuiners titulats a l'escola d'hostelería de Sitges.

MATERIAL NECESSARI
Cal portar: Pantaló esportiu, gorra, tovallola, esmorzar, calçat esportiu,
banyador, xancles de piscina, raqueta de tennis i pàdel (si en tens), samarreta,
ulleres de piscina, aigua i protecció solar.
FORMALITZACIÓ INSCRIPCIÓ
- Ingrès bancari, numero de compte:
nº ES59 0081 0063 2100 0132 9037
- A la entrada del club a la recepció.
- L’inscripció no estrà formalitzada fins
que no es realitzi el pagament.

