EQUIPAMENT BÀSIC

DADES PERSONALS

Vestimenta esportiva
Samarreta del campus

OPCIONS

SOCI

NOM

OPCIÓ A

MATÍ

09:00 - 14:00

Crema solar i gorra

COGNOMS

OPCIÓ B

DIA SENCER

09:00 - 17:00

Esmorzar i ampolla d’aigua

DATA DE NAIXEMENT

OPCIÓ C*

ACOLLIDA MATÍ

08:00 - 09:00

D.N.I.*

OPCIÓ D*

ACOLLIDA TARDA

17:00 - 18:00

ESCOLA

*El preu de l’acollida serà de 2 € / hora

Pack piscina: tovallola,
casquet del casal, banyador
i sabatilles de piscina.

REUNIÓ INFORMATIVA
Dimecres 14 de Juny de 2.017 a les 18h

Del 26 de Juny al 28 de Juliol

NO SOCI

MODALITATS I PREUS

Dijous 15 de Juny de 2.017 a les 18h
Es realitzaran reunions informatives, es demana la màxima
assistència, on s’explicarà detalladament tot el Casal i es
donarà el pack de benvinguda a cada nen/nena.

NÚM. SEGURETAT SOCIAL*
SOCI

DOMICILI
NÚM.

PIS

PORTA

OPCIÓ B

110 €

195 €

125 €

214 €

200 €

340 €

220 €

379 €

3 Setmanes

280 €

465 €

315 €

523 €

E-MAIL

4 Setmanes

350 €

570 €

385 €

648 €

*Adjuntar fotocòpia del DNI i targeta sanitària Cat Salut

5 Setmanes

410 €

645 €

465 €

742 €

NOM PARE/MARE/TUTOR
TELF. MÒBIL

TELF. FIXE

TOTAL:
OBSERVACIONS (Malaltias, al·lèrgies...):

TOTAL + ACOLLIDA:

EXCURSIONS SETMANALS INCLOSES AL PREU
UNA HORA MÉS CADA MATÍ DE 9 A 14h

CALENDARI

SIGNATURA:

FORMA DE PAGAMENT

Setmana
Setmana
Setmana
Setmana
Setmana

1
2
3
4
5

DL
26
3
10
17
24

DT
27
4
11
18
25

DC
28
5
12
19
26

DJ
29
6
13
20
27

DV
30
7
14
21
28

Amb la col·laboració:

Transferència o ingrés bancari al núm. de compte:
ES91 2100 0039 9202 0082 3415

Enviar full d’inscripció i justificant de pagament a:
casaldestiu@cnlh.es

OPCIÓ A

1 Setmana

C.P.

INSCRIPCIONS ABANS DEL 21/04/17
10% Descompte i facilitat de pagament en 3 quotes
1 de Maig - 1 de Juny - 1 de Juliol

En efectiu o targeta bancària a les Oficines del Club
Horari de dilluns a divendres de 9h a 19h

OPCIÓ B

2 Setmanes

MUNICIPI

DESCOMPTES

INSCRIPCIONS ABANS DEL 19/05/17
5% Descompte i facilitat de pagament en 2 quotes
1 de Juny - 1 de Juliol

NO SOCI

OPCIÓ A

LA SIGNATURA DE L’INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU COMPORTA:
Autorització i cessió dels drets d’imatges del menor al Club Natació l’Hospitalet.
Autorització per les sortides i excursions que organitzarà el Club Natació 		
l’Hospitalet fora de les seves instal·lacions.

Rosalía de Castro, 39-43 · 08901 L’Hospitalet de Llob. · Tel.: 627 717 530
casaldestiu@cnlh.es · www.cnlh.es

Del 26 de Juny al 28 de Juliol

PRESENTACIÓ

ACTIVITATS

El Club Natació l’Hospitalet és una
entitat amb 45 anys de dedicació al
món dels esports aquàtics i a totes
les activitats associades, la natació
i el waterpolo. I a més a més, des
d’aquesta temporada, la natació
amb aletes i la natació adaptada.

NATACIÓ

El Casal d’Estiu 2017 ofereix un
seguit d’activitats, principalment
esportives i lúdiques per a nens i
nenes d’entre 3 i 15 anys que els
agradi l’esport i, sobretot, la diversió!
Disposem de monitors especialitzats
i amb ganes de fer passar un bon
estiu als vostres fills.

Dedicarem estones als poliesportius externs per practicar
esports com el bàsquet, el futbol, el volleyball...

Oferim possibilitats horàries de matí
o de dia sencer incloent el servei de
menjador, per tal que les famílies es
puguin organitzar. També oferim un
servei d’acollida al matí i a la tarda
per facilitar la conciliació familiar.

Com a novetat aquest
any realitzarem tallers
de cuina organitzats
per @BdBnutricionista
i amb la col·laboració
de Bar La Piscina.

No t’ho pots perdre! T’esperem per
gaudir del millor Casal d’Estiu del
Club Natació l’Hospitalet!

Curset de natació diari en diferents nivells. Duració d’1h15”
incloent jocs aquàtics i iniciació
al waterpolo.
ACTIVITATS ESPORTIVES

Piscina coberta d’iniciació
Piscina coberta de 25mts
Piscina Olímpica descoberta
Pistes poliesportives externes
Sales de projeccions i manualitats
Gimnàs de psicomotricitat

Com cada any tindreu la possibilitat de dinar a la mateixa
instal·lació amb la col·laboració de Bar La Piscina que
elaborarà un menú conjuntament amb @BdBnutricionista
especialitzada en dieta mediterrànea i en tallers de cuina.
A més a més, enguany, el servei a taula serà una activitat
més per part dels infants. Farem del dinar una estona
agradable i educativa!!!

ACTIVITATS LÚDIQUES
Manualitats, jocs d’habilitat, jocs d’estratègia, malabars,
gincanes... Estones per gaudir dels amics i de l’estiu!
TALLER DE CUINA
Us farem arribar els menús de totes les setmanes a totes les
famílies que facin ús del servei de menjador. Us adjuntem
un exemple de menú tipus.

EXCURSIONS SETMANALS
Sortides setmanals de dia sencer incloses al preu. Excursions on la canalla gaudirà de diferents llocs de 9 a 17h
ESPAI FAMILIAR

INSTAL·LACIONS

SERVEI DE MENJADOR

Aquest any tindrem
a la disposició de les
famílies un blog on es
penjaran totes les notícies,
activitats, fotografies,
videos, cròniques... tot lo
que faran els vostres fills
i filles al Casal d’estiu.
En aquest espai podreu
veure i descarregar les
fotos, indicarem el material
necessari per al casal i per a
cada sortida... En definitiva
per a que seguiu pas a
pas lo bé que s’ho estaran
passant!!!

Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 5
A Diari

Patata + Carn Vermella + Fruita
Verdura + Peix Blau + Làctic
Patata + Carn Blanca + Fruita
Arròs + Ous + Fruita
Llegum + Peix Blanc + Làctic
Verdura Crua + Pa + Aigua

ACTIVITATS TARDA
Després de dinar anirem
a descansar per reposar
el dinar, seguidament
gaudirem d’una estona de
lleure a la piscina exterior
sota la vigilància dels
monitors.
Una estona on la canalla
gaudirà de l’estiu!!!
Com a novetat, oferirem un petit berenar a la sortida del
casal inclós al preu.

