CAMPUS
MULTIESPORTIU

ACTIVITATS
Iniciació/tecnificació al bàsquet
Activitats esportives
Coordinació i psicomotricitat Sortides
a la platja
Sortides a places municipals Tallers
de cuina
Manualitats
Talles d’expressió
Jocs d’aigua
Jocs tradicionals
Jocs populars
Gimcanes
Sortides amb bicicleta
(Bicicletades)
Activitats de contacte amb la natura
Sortides a parcs aquàtics
Aprenentatge de nous esports Deures
d’estiu
Jocs i reforç d’anglès

2017

El Campus Multiesportiu UER Pineda és
una activitat dirigida a nens i nenes
d’entre 4 i 14 anys que vulguin passar
un estiu gaudint de l’esport i de
diverses activitats físiques i lúdiques,
fent amics i amigues i descobrint i
vivint noves experiències.

DEL 26 DE JUNY
AL 18 D’AGOST

HORARIS
· L’horari és de 9,00 a 13h i de 16.00 19.00h
· Les portes s’obriran a les 8.45 i es tancaran a les 9,15h
· El campus disposa de servei d’hora d’acollida de 8.00
a 9.00h i de 15.00 a 16.00h

INSCRIPCIONS

PREUS

-

A les instal·lacions “NINO” Buscató

Nen/a
del Club

-

A la fira d’entitats del 27 i 28 de maig

JORNADA COMPLETA

-

Online: campusmultiesportiu@gmail.com

Del 26 de juny a 28de juliol
Del1 31 de juliol al 18 d'agost
Preu per setmana

· El campus també disposa de servei carmanyola de
Del 26 de juny a 28 de juliol
Del1 31 de juliol al 18 d'agost
Preu per setmana

INSTAL·LACIONS
Escola Sant Jordi

-

Pavelló NINO Buscató

160 €

200 €

--

--

40 €

45 €

MITJA JORNADA

13.00 a 16.00h

-

Nen/a
NO del Club

125 €
70 €
30 €

160 €
90 €
35 €

 Descompte del 10% per germans (s’aplica a tots els germans)
 Consultar a la secretaria del club per l’opció campus + tecnistiu

SUPLEMENTS
Hora d’acollida · 3 €/dia - 12 €/setmana

A

CONTACTE

Menjador (servei carmanyola) 4 €/dia - 18 € /set
Preu samarreta · 5€ Preu gorra · 3€ Motxilla · 3€

ABEL | 680500210 | campusmultiesportiu@gmail.com
Carrer Barcelona 33-35 | 08397 Pineda de Mar

PAGAMENT CAMPUS

www.uerpineda.com

ingrés a compte bancari UER Pineda de Mar

0075 1197 64 0600049814
@campusestiuuer
Campus Multiesportiu UER Pineda de Mar

(BANCO POPULAR Plaça de les Mèlies)

indicant el NOM del nen com a concepte i presentar el
comprovant de pagament.

