
Inscripcions a partir del 22 de maig per mail, i quan sigui possible al mateix Club.
Tel. informació. 665 410 228 (horari oficina) - inscripcionscasal@cnbadalona.cat

CASAL D’ESTIUCASAL D’ESTIU

29 de juny - 7 d’agost

6 setmanes
465€

Juliol 5 set.
410€

Grups autònoms de 10 participants i monitors titulats - Places limitades

nascuts de gener 2007 al desembre 2014
de 8:00 a 16:30 h (acollides incloses)

A l’aire lliure i vora el mar

Multiesport, lleure i sortides

www.cnbadalona.cat



CASAL D’ESTIU’20CASAL D’ESTIU’20
29 de juny - 7 d’agost

PREUS
Tot el Casal 6 setmanes (reduït) .......... 465€
5 setmanes (29/06 al 31/07) (reduït) ... 410€
2 setmanes (del 29/06 al 10/07) .......... 228€
1 setmana (de la 3a a la 6a) ................. 120€

Nascuts de gener 2007 al desembre 2014.
GRUPS D’EDAT: 6-8, 9-11 i 12-13
Per aquells que són nascuts uns mesos per damunt o per sota 
de les edats límit farem una llista d’espera temporal. 

Preus reduïts per 5 o 6 setmanes.
10% DESCOMPTE de la 2na a la 4rta setmana
SAMARRETA CASAL D’OBSEQUI - ASSEGURANÇA

HORARI ACTIVITATS: 9:00 a 13:25 h
Acollides 30 m pel matí i per la tarda.
MONITORS TITULATS DE LLEURE/ESPORTIUS (1 per cada 10 
nens)
DINAR: 13:30 a 14:30 h 
amb carmanyola pròpia o menú diari al Restaurant del Club (8€)
MULTILLEURE fins a les 15:45 h
SORTIDA:  a les 16:00 h

INICIACIÓ ESPORTIVA
· Hoquei
· Caiac i Pàdel Surf
· Bodyboard (taula petita)
· Rem
· Simulació snorkel / tobogan moll
· Vòlei platja
· Beisbol
· Escalada
· Tenis Taula
· Handbol
· Futbol sala i bàsquet

LLEURE I SORTIDES
· Piscina
· Taller de manualitats i de nusos
· Contes / Projeccions
· Jocs d’aigua
· Gimcanes
· Animacions, balls i cançons

Sortides a peu al Parc de Ca l’Arnús, el Port, 
Serralada de Marina, l’SKATE AGORA, EL 
CLIMBAT,  o AL BOING.
(segons grups i setmanes)

info al 665 410 228 (horari oficina) - inscripcionscasal@cnbadalona.cat

INSCRIPCIONS:  Cal baixar de la web del Club els fulls d’ inscripció i fer-los arribar via  mail o més   
endavant si es pot, també presencialment . Per estricte ordre d’arribada rebreu una confirmació i un número 
d’inscripció. NO CAL fer cap pagament ni aportar la documentació* fins del 10 al 23 de Juny ja sigui via 
mail o al mateix Club.
DOCUMENTACIÓ (quan sigui necessària):  Fotocòpia CATSALUT i del carnet de vacunes, certificat mèdic 
recent i comprovant del pagament bancari en cas que no es faci en efectiu o targeta a les oficines.

Enguany, serà un Casal DIFERENT I ADAPTAT ALS PROTOCOLS QUE ENS RECOMANIN LES AUTORITATS. De 
cara a respondre-hi el millor possible, estem preparant unes rutines diàries d’higiene i prevenció així com 
repensant grups, activitats, esports, jocs, dinars, entrades i sortides ...
 
 Tot i la nostra determinació, cal esmentar que si la situació sanitària del moment i les autoritats ho 
requerissin, podríem haver de retardar la data de l’inici del Casal o en darrer terme, suspendre’l  tot 
retornant qualsevol import pagat.


