Vine a viure

InscripciOns:
www.serveiscapicua.cat

Casal d’estiu
Montbrió del camp

Benvolgudes Famílies:
ell les immenses
Ja tenim aquí l'estiu i amb
els Casals d'Estiu
possibilitats que ofereixen
per la nostra mainada!!
ió del Camp
Aquest any al Casal de Montbr
la néta del gran
coneixerem a la Capi Jones,
el seu avi, és una
Indiana Jones, i tal com era
dora dels tresors i
gran aventurera i investiga
nostre planeta.
els misteris més amagats del
biblioteca del
Fa pocs dies, remenant a la
va descobrir un
seu avi, a l'obrir un llibre
o podia creure!
mapa molt misteriós. No s'h
uki Walpa, la
Era el mapa que conduïa a Tut
un dels secrets més
gran piràmide dels Mayas i
a! Mai ningú ha
ben amagats del nostre planet
que allà hi ha els
aconseguit trobar-la, diuen
ixen al nostre món!
més grans tresors que existe
est viatge envoltada
Podrà la Capi Jones fer aqu
no ha aconseguit
de perills, aconseguir el que
gran Tutuki Walpa?
mai ningú i per fi trobar la
27 de juny al 4
El casal es realitzarà del
màxim per apuntard’agost. El termini inicial
se és el dia 10 de juny.
inscrits quedaran
Després d’aquesta data, els
avís.
en llista d’espera fins nou
grups per edats i
els
rem
tza
En el casal organi
(de 08:00 a 9:00h)
s’oferirà servei d’acollida
manyola (de 13:00 a
i servei de menjador amb car
15:00 h).
em seran gimcanes,
Les activitats que realitzar
, activitats en
tallers, excursions, teatre
itats, danses,
anglès, jocs d’aigua, manual
cançons….

Horari:
Acollida:
Casal matí:
Menjador

(Carmanyola):

8:00 - 9:00 h
09:00- 13:00h
13:00 – 15:00

Preu casal:

1 setmana

Acollida:

15 €

Casal matí:

52 €

Menjador

(Carmanyola):

20 €

La inscripció de germans comptarà amb un descompte del 5%
en la inscripció del segon i consecutius.
El preu del menjador és pel servei de monitoratge, no
inclòs el catering. Els alumnes porten carmanyola.
Totes les activitats han de tenir un mínim de 18 inscrits
per realitzar-se.
En cas d’anul·lació no es retornarà l’import en cap cas,
excepte causa justificada (mèdica de força major)

