DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ
Full d'inscripció omplert
El facilitem el mateix dia de la inscripció (2 còpies).

Fotocòpia carnet de vacunes
Fotocòpia DNI pare i mare
Fotocòpia Targeta Sanitària
2 Fotos carnet
SAMARRETA
DE REGAL!

Cada persona pot inscriure només els membres directes de la família (fills/es).
Els pares i mares (tutors/es) que no puguin formalitzar personalment la
inscripció poden delegar-la a altres persones que hauran de presentar:
• Una autorització per escrit dels pares i mares (o tutor/a).
• Una fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a i del DNI de la persona
autoritzada.
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.

Inici d’inscripcions: el 7 de maig
(places limitades)

Promoció:

FINS 7 DE JUNY
Activitats per edats, diferents torns, servei de menjador...
Per a més informació podeu consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat www.l-h.cat/esports

ACTIVITATS PER EDATS

HORARIS I PREUS

CASAL PETITS

HORARI D’ACTIVITATS

Grup 2013-2015 / Grup 2011-2012
Activitats aquàtiques recreatives, psicomotricitat, balls, jocs recreatius i
pre-esportius, circuits, tallers de manualitats, iniciació esportiva, jocs amb ritme.

De 09:00 - 13:00 / 15:00 - 17:00 hores

HORARI SERVEI DE MENJADOR
De 13:00 - 15:00 hores

CASAL MULTI ESPORTIU MITJANS
Grup 2009-2010 / Grup 2007-2008
Jocs esportius, iniciació als esports col·lectius, esports atlètics, esports
amb implements, tallers de manualitats, activitats aquàtiques recreatives.

SORTIDES
Les sortides es realitzaran al 2n, 3r i 4t torn amb autocar.
PETITS: Sortida 2n Torn
MITJANS: Sortida 3r Torn
GRANS: Sortida 4t Torn
*En cas de meteorologia adversa i per seguretat dels participants la sortida podrà ser anul·lada.

CASAL ESPORTS GRANS

REUNIÓ INFORMATIVA

Grup 2005-2006 / Grup 2002-2004
Activitats aquàtiques recreatives, bàsquet, futbol, handbol, tennis, pàdel,
atletisme, jocs d’orientació, waterpolo.

TORNS

SERVEI D’ACOLLIDA

1r Torn: del 25 al 29 de Juny
2n Torn: del 02 al 06 de Juliol
3r Torn: del 09 al 13 de Juliol
4t Torn: del 16 al 20 de Juliol
5è Torn: del 23 al 27 de Juliol

Matí – 08:30 a 09:00 hores
Tarda – 17:00 a 17:30 hores
Preu no inclòs a la tarifa
Preu acollida diari (matí i tarda): 4,5 €
Preu acollida setmana (matí i tarda): 22.5 €

Dia: dijous, 7 de juny de 2018
Hora: de 18:30 a 19:30 hores
Lloc: Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord
Adreça: Avinguda Manuel Azaña 21

PREUS
TORNS

5 dies

10 dies

15 dies

20 dies

25 dies

ACTIVITATS*

81,36 €

162,73 €

240,55 €

315,14 €

386,74 €

MENJADOR*

44,55 €

89,09 €

131,70 €

172,53 €

211,73 €

* Preus dins del període d'inscripció boniﬁcada amb el 10% de descompte.

