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CASAL D’ESTIU AL NÀUTIC
TERMINIS D’INSCRIPCIÓ:
Inscripcions a partir del 19 d’abril 2022.
Notes:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

En el cas d’ampliacions en les dates de la contractació de cursets, es poden obviar aquests
períodes d’inscripció.
Tots els cursets es fan sempre per setmanes senceres (començant dilluns i acabant divendres).
Si una setmana/dia d’activitat esta complet/a no es podrà inscriure a ningú més, les inscripcions
s’hauran de fer amb anterioritat per no perdre la plaça. Recordeu que les places són limitades
i per ordre d’inscripció.
S’haurà d’abonar la totalitat de l’import en el moment de realitzar la inscripció. La plaça es
perdrà si al cap de deu dies de la inscripció no es rep el pagament.
Els No Socis únicament podran abonar-ho en efectiu o targeta.
En cap cas es podrà recuperar l’activitat.
El CNVM es reserva el dret d’expulsar de l’escola sense dret a devolució a qualsevol alumne que
no sigui respectuós amb els monitors, companys i material de l’escola.

Requisits:
Tenir l’edat mínima requerida per cada grup.
Material inclòs:
- Samarreta amb mànigues, motxilla, gorra amb visera, assegurança.
Que cal portar:
- Sabatilles còmodes de platja o escarpins d’estiu, vestit de bany, crema protectora, casquet de bany
(obligatori), tovallola, muda i esmorzar.
Calendari:
• De 9 a 17 hores (dinar i berenar inclosos).
• De dilluns dia 27 de juny a divendres dia 29 de juliol.
Set.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
•
•

Dilluns 27/06
Dilluns 04/07
Dilluns 11/07
Dilluns 18/07
Dilluns 25/07

a
a
a
a
a

divendres 01/07
divendres 08/07
divendres 15/07
divendres 22/07
divendres 29/07

Grups d’inscripció:
Petits de 3 (ja fets) a 6 anys
Grans de 7 (ja fets) a 13 anys
Preu d’inscripció:
PETITS
SOCI:
NO SOCI:

Tot el dia
230 €/setmana
250€/setmana

Matí (fins la 13:30 h)
130 €/setmana
145€/setmana

GRANS
SOCI:
NO SOCI:

Tot el dia
260€/setmana
280€/setmana

Matí (fins la 13:30 h)
150€/setmana
165€/setmana
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Quines activitats farem?
Aprofitant els dies de vacances, oferim als infants una gran varietat d’activitats perquè gaudeixin
d’estones lúdiques, creatives, marines, artístiques....
•
•
•
•
•
•
•
•

Natació: aprendre i/o millorar la tècnica.
Anglès: a partir del joc anirem coneixent i profunditzant la llengua.
Diversitat de jocs a la platja.
Manualitats: deixarem volar la imaginació amb pintures, fang, colors...
Gimcanes: potenciarem el joc en equip amb diferents jocs amb proves.
Xeringades: diversió assegurada.
Activitats nàutiques: sortirem a mar amb el big paddle, amb caiacs o Omegas. (Només grup
grans)
Activitat temàtica setmanal (Màgia, Jocs tradionals,...)

