AQUEST ESTIU,
SOMRIU A L’H!
Places limitades!!

PROMOCIÓ:

15

DE DESCOMPTE FENT LA PRE-INSCRIPCIÓ

ABANS DEL 29/06/2020

Activitats per edats, diferents torns, servei de menjador i d’acollida...

ACTIVITATS PER EDATS
CASAL PETITS
Grup 2015-2016
Jocs recreatius i pre-esportius, psicomotricitat, expressió corporal, circuits,
activitats aquàtiques recreatives, ball i ritme, manualitats i tallers.

CASAL MULTIESPORTIU MITJANS
Grup 2011-2012 / Grup 2013-2014
Jocs esportius i tradicionals, esports atlètics, esports amb implements (tenis,
hoquei...), iniciació als esports col·lectius, manualitats i tallers, activitats i jocs
aquàtics, jocs sobre rodes (patins, patinet, skate..)*.

CASAL ESPORTS GRANS
Grup 2007-2008 / Grup 2009-2010
Activitats aquàtiques recreatives, esports col·lectius (futbol americà, bàsquet,
futbol, voleibol…), esports amb implements (tenis, pàdel, hoquei..), jocs sobre
rodes (patins, patinet, skate..)*.

CASAL ESPORTS JOVES
Grup 2004-2006
Activitats aquàtiques recreatives, esports aquàtics, esports col·lectius, activitats
dirigides, jocs d'orientació i contacte amb el medi ambient (caminar, córrer i jocs
pels voltants de les instal·lacions).

*Material que ha de portar el nen/a.

TORNS
1r Torn – Del 6 al 10 juliol
2n Torn – Del 13 al 17 juliol

3r Torn – Del 20 al 24 juliol
4t Torn – Del 27 al 31 juliol

HORARIS I PREUS
HORARIS
Horari d’activitats: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Horari Servei de Menjador: de 13 a 15 h
Servei d’acollida: de 8 a 9 h i de 17 a 18 h

SORTIDES
Es realitzarà una sortida per cada grup d’edat i torn de Casal. En cas
de meteorologia adversa i per seguretat dels participants de la sortida podrà
ser anul·lada.

PREUS
TORNS
1 TORN DE CASAL
+ 3 SETMANES
MENJADOR PER 1 TORN DE CASAL
+ 3 SETMANES
1 DIA ACTIVITAT*
1 DIA DE MENJADOR
ACOLLIDA 1 H
+ 1 SETMANA
+ 3 SETMANES

91,00 € / setm
86,50 € / setm
46,70 € / setm
44,50 € / setm
18,20 €
9,90 €
4,60 €
21,30 € / setm
20,30 € / setm

* Exceptuant els dies de sortida i grups amb places complertes.

REUNIÓ INFORMATIVA
S’enviarà una presentació Power Point a les famílies (prèvia a l’inici de les
activitats) per conèixer la programació, les normes organitzatives del casal
esportiu així com els protocols de seguretat i higiene.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
1. Realitzar pre-inscripció a partir del Dilluns 22 de juny 2020.
2. Enviar el full d’inscripció omplert a recepciopmlhn@l-h.cat.
3. El centre enviarà un e-mail de confirmació de la plaça.
4. Formalització de la pre-inscripció amb plaça confirmada o inscripció presencial a
partir del 29 juny 2020.
4.1. Documentació necessària per formalitzar la inscripció
(s’ha de descarregar a www.l’h.cat/esports).
4.1.1. Full d’inscripció.
4.1.2. Normativa administrativa i d’ús signada.
4.1.3. Autorització d’execució i atenció mèdica.
4.1.4. Autorització per recollir els infants o per sortir sols.
4.1.5. Declaració responsable.

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ
1. Cada persona pot inscriure només els membres directes de la família (fills/es).
2. Els pares i mares (tutors/es) que no puguin formalitzar personalment la inscripció
poden delegar-la a d’altres persones que hauran de presentar:
a. Una autorització per escrit dels pares i mares (o tutor/a).
b. Una fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a i del DNI de la persona autoritzada.
3. Una persona no podrà inscriure al mateix temps el/s seu/s fill/s i el/s d’una altra
persona. Haurà de fer cua tantes vegades com inscripcions vulgui fer.
4. El pagament es realitzarà únicament amb targeta de crèdit.

OBSERVACIONS
1. Ateses les circumstàncies excepcionals d’aquest any 2020 el casal d’estiu es
regirà d’acord amb el que determinin les autoritats en cada moment en relació als
criteris de salut, calendari i nombre de participants.
2. La direcció es reserva el dret d’anul·lació del casal en el cas de no arribar a un
mínim de places i el dret a la modificació de les condicions inicials o l’anul·lació
del mateix.

