
PREINSCRIPCIÓ 
Del 5 al 7 de maig (socis) i del 12 de maig en endavant (públic general)
a les oficines del Club o via mail.

CASAL D’ESTIUCASAL D’ESTIU

28 de juny - 6 d’agost

6 setmanes
495€

4 setmanes
385€

Grups autònoms de 10 participants i monitors titulats - Places limitades

nascuts de gener 2008 al desembre 2015
de 8:00 a 16:00 h

Gaudint del lleure i el mar

Multiesport, activitats i sortides

www.cnbadalona.cat

Tel. informació. 672 74 18 17 (horari oficina) - inscripcionscasal@cnbadalona.cat



CASAL D’ESTIU’21CASAL D’ESTIU’21
28 de juny - 6 d’agost

PREUS INSCRIPCIONS
 NO SOCI SOCI
Tot el Casal 6 setmanes (reduït) 495€ 475€
4 setmanes (reduït)  385€ 375€
2 setmanes (reduït) 255€ 245€
1 setmana 130€ 125€

HORARI GENERAL:
8:30-9.00h.  Acollida matinal (inclosa)
9.00-13:25h. Activitats multiesportives               
13:30-14:30h. Dinar
 (de carmanyola pròpia o de menú al 
 Restaurant del Club)            
14:30–15:45h.  Multi-lleure rotatiu            
16:00 h.  Sortida
16:00-17:00h.  Acollida de pagament 
 1 día 5€ /Setmana 15€
 (sense assistència mínima)

ACTIVITATS ESPORTIVES
Hoquei/Caiac/ Pàdel-surf/ Bodyboard/ Rem/ 
Tobogan moll/ Volei-platja/ Badmington/ 
Escalada/ Baseball/ Handball/ Tennis-taula/ 
Senderisme/ Fútbol sala/ Bàsquet/ 
Mini-tennis  

ACTIVITATS DE LLEURE 
Piscina – Tallers – Contes – Projeccions – 
Jocs d’aigua – Gimcanes de proves o “amb 
rodes” – Animacions de monitors – Balls – 
Cançons                                                                                                                                   

SORTIDES
A peu al Mercat, Parc de Ca l’Arnús, riu 
Besòs, Port, Serralada de Marina, Skate 
Àgora, Rocòdrom o Boing. (segons grups i 
setmanes)

info al 672 74 18 17 (horari oficina) - inscripcionscasal@cnbadalona.cat

Per la pre-inscripció NOMÉS cal baixar-se 
de la nostra web la butlleta del Casal, 
omplir-la i  fer-la arribar al Club (oficines o 
via mail).Per ordre d’arribada rebreu una 
confirmació i un número.

Del 31 de maig al 4 de juny és 
indispensable fer el pagament per 
confirmar plaça (en efectiu, targeta o 
enviant-nos el comprovant bancari)  i  aportar 
la documentació complementària:

Fotocòpia CATSALUT i del carnet de vacunes 
més el comprovant bancari del pagament en 
cas que no es faci en efectiu.

És molt aconsellable inscriure’s almenys 2 setmanes per 
adaptar-se i gaudir millor de tot. 
Les setmanes del 28 de juny al 8 de juliol tindrà preferència 
qui les demani juntes en funció de les places existents en cada 
moment.

IMPORTANT:
Comptant amb l’esperiència de l’any passat i segons les circunstàncies, ens reservem el dret d’adaptar 
l’ organització, funcionament i activitats previstes ALS PROTOCOLS QUE ENS RECOMANIN LES 
AUTORITATS, aplicant les mesures i els canvis necessaris.

GRUPS D’EDAT: 6-8, 9-11 i 12-13
SAMARRETA CASAL D’OBSEQUI - ASSEGURANÇA

REUNIÓ INFORMATIVA:
9 de juny a les 19:00h


