JETerrassa
CAMPUS ESTIU 2017
del 26 de juny al 28 juliol
VINE A “JUGAR” AMB NOSALTRES
Bàsquet, joc, piscina, excursions…

Què et podem oferir?
Durant l´any el nostre objectiu és la formació
de les nostres jugadores, competint,tecnificant,
gaudint del bàsquet i de tots els valors que l´envolten
En el campus l´objectiu és
diferent, volem oferir
un espai lúdic, més distès,
sense deixar de gaudir
del nostre esport el bàsquet.

VINE A “JUGAR” AMB NOSALTRES
Bàsquet, competicions, joc,
piscina, excursions…

Com ho farem?
Matí:
Entrenament de bàsquet
Piscina (dies alterns)
Dinar

Tarda:
Competicions de tir, 1c1,2c2,3c3,…
Jocs, gincames, altres esports…

Horari: De 9:00 a 17:00
Possibilitat d’acollida de 8:00 a 9:00 (2,5 € x dia)
Només mati: De 9:00 a 13:00 (Divendres excursió de tot el dia)

Excursió setmanal: Waterwold, Bosc Vertical, platja
Edat: Campus MIXTE de 6 a 16 anys
Lloc: Instal.lacions esportives de St. Llorenç
C/ del Castellsapera, 7 (08227 Terrassa)

Preu del campus:
1 setmana 2 setmanes 3 setmanes 4 setmanes 5 setmanes
MATI
De 9 a 13:00
DIA SENCER
De 9 a 17:00

•
•
•
•
•

80 €

150 €

215 €

275 €

330 €

80€/set

75€/set

71,6€/set

68,7€/set

66€/set

100 €

180 €

255 €

325 €

390 €

100€/set

90€/set

85€/set

81,2€/set

78€/set

El preu del només matí inclou excursió d´un dia sencer
Aquests preus seran aplicats al moment de la inscripció.
El preu inclou una samarreta de regal.
El preu del tiquet del dinar és de 8€ per dia.
Opció carmanyola: 3€ (els nens poden portar el menjar
de casa i estan vigilats i controlats pel monitoratge de
13h a 15h

Aspectes generals:
• Demanem màxima puntualitat a l´arribada i a la
recollida .
• Tots/es els nens i nenes tindran assegurança
d´accidents.
• Es recomana no portar objectes de valor ( mòbils.,
consoles,..) l´organització no se´n fa responsable.
• Reunió informativa: Dia 14 de juny a les 20.00h a les
instal.lacions de la Jet de Can Jofresa.

Inscripció:
• Es pot començar a fer inscripció a partir del 10 de Maig
• Inscripció es realitzarà en horaris d´oficina de secretaria de la
JET els dilluns dimecres i divendres de 18:00 a 20:00. C/
Badalona nº 4
• El pagament es farà a través d´un ingrès al nº CC:
ES88 0081 5098 6500 0133 2338 indicant el nom del nen. Cal
adjuntar el comprovant de pagament. També es pot realitzar en
efectiu a la secretaria de la JET.
• NOM I COGNOMS………………………………………………………….
• DATA DE NAIXEMENT:……………………………………………………
• ADREÇA………………………………………………………………………….
• POBLACIÓ………………………………CODI POSTAL………………….
• E-MAIL DE CONTACTE……………………………………………………
• TELÈFON I PERSONA DE CONTACTE……………………………….
………………………………………………………………………………………..
Mati Tot el dia Dinar
Setmana del 26 al 30 de Juny
Setmana del 4 al 7 de Juliol
Setmana del 10 al 14 de Juliol
Setmana del 17 al 21 de Juliol
Setmana del 24 al 28 de Juliol

Cal adjuntar fotocòpia del CATSALUT del nen/nena i
del seu DNI i la fitxa de salut omplerta.

