Del 28 de juny al 6 d’agost

1ª inscripció
fins el dia 9
de juny!

CASAL tarda
MEGAESTIU
RIUDECANYES
Piscina, futbol, bàsquet, voleibol,
tir amb arc, orientació, gimcanes,
sortides amb bicicleta/patinet,
i moltes activitats més!!!

Benvolgudes Famílies:

HORARIS
Casal tarda:

15:00 - 19:00h

Ja tenim aquí l’estiu i amb ell les immenses possibilitats que
ofereixen els Casals d’Estiu per la nostra mainada!

En el casal Megaestiu que organitzem els de CapiCua aquest
2021, volem oferir a tots aquells nens i nenes d’entre 3 i 12
anys, activitats més atractives i motivadores per ells, per tal que
s’engresquin a gaudir tots junts de l’estiu.
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Casal tarda (15:00h-19:00h)

50 €

95 €

140 €

180 €

220 €

255 €

Les activitats que es realitzaran tindran un caire més esportiu i
dinàmic, realitzant esports com ara futbol, bàsquet, voleibol, tir
amb arc; activitats com gimcanes, anar a la piscina, orientació,
balls; sortides a peu i amb bicicleta o patinet; i moltes activitats
més!!!

Amb el primer pagament s’inclourà un afegit de 4,50 euros
corresponents a l’assegurança nominal de cada alumne.

Es realitzarà del 28 de juny al 6 d’agost. Les inscripcions es faran
per setmanes, i el termini inicial màxim per apuntar-se és el
dia 9 de juny, després durant l’estiu, 7 dies abans del primer
dia que es vulgui començar l’estada del nen/a al casal.

Totes les activitats han de tenir un mínim de 16 inscrits per fer-se.

Els nens i les nenes que participin han de dur el berenar, així
com roba i calçat adequat per realitzar les activitats. Es
recomana que portin sabatilles d’esport, pantalons curts,
samarreta, gorra, crema de protecció solar i cantimplora
d’aigua. A més a més en una bossa: muda d’aigua, xancletes i
tovallola.

(A excepció dels alumnes que estiguin inscrits al casal de matí, que ja hauran
fet el pagament)

La inscripció de germans comptarà amb un descompte del 5% en la
inscripció del segon i consecutius.

Les activitats estaran adaptades a cada franja d’edat.

Vine a gaudir del nostre Megaestiu a
Riudecanyes, convertirem les vacances
en una aventura inoblidable!!!

