
Preinscripció online - Places limitades
5 i 6 de maig per socis i selecció Casal Sencer 
i del 9 de maig en endavant per tothom

CASAL D’ESTIUCASAL D’ESTIU

del 27 de juny al 5 d’agost
nascuts de gener 2009 al desembre 2016

Acollida de 8:30 a 9 h gratuïta / Permanència de 16 a 17 h de pagament
de 9:00 a 16:00 h

Vine a passar-ho bé!!!

www.cnbadalona.cat
Tel. informació. 672 74 18 17 (horari oficina)

Multiesport, 
activitats, 
sortides....

accés preinscripció



CASAL D’ESTIU’22CASAL D’ESTIU’22
del 27 de juny al 5 d’agost

PREUS PREINSCRIPCIONS
i INSCRIPCIONS NO SOCI SOCI

6 setmanes (Casal sencer) 520€ 495€
4 setmanes  410€ 390€
2 setmanes 260€ 250€
1 setmana 135€ 130€

8:30-9:00 h  Acollida matinal (gratuïta)
9:00-13:25 h Activitats multiesportives               
13:30-14:30 h Dinar  (de carmanyola pròpia o de menú al 

 Restaurant del Club a 8,5€  (de dimarts a divendres)            
14:30–15:45 h  Multilleure rotatiu            
16:00 h  Sortida
16:00-17:00 h  Permanència:  
 1 día 5€ /Setmana 20€
 (sense mínim d’assistència)

ESPORTIVES
Hoquei - Caiac - Pàdel-surf - Bodyboard 

Rem - Tobogan moll - Vòlei-platja
Bàdminton - Circuit d’aventura - Baseball

Handball - Tennis-taula - Senderisme
Fútbol sala - Bàsquet - Mini-tennis 

DE LLEURE 
Piscina - Tallers de manualitats - Contes 

Polseres d’estiu - Projeccions - Jocs d’aigua
Gimcanes - Animacions i balls - Cançons

Passeig en ”rodes”                        

SORTIDES a peu
Mercat - Parc de Ca l’Arnús - Riu Besòs

Port - Serralada de Marina
o el Bosc Urbà de Barcelona (Fòrum) 

(segons grups i setmanes)

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

Per fer la preinscripció cal omplir el formulari 
online. Un cop rebuda serà resolta en uns 3 dies 
hàbils.

INSCRIPCIÓ I CONFIRMACIÓ DE PLACES: 
Del 23 al 26 de maig cal fer arribar la butlleta 
completa i autoritzacions, el CATSALUT i realitzar 
el pagament (en efectiu, targeta o enviant-nos el 
comprovant bancari de l’ingrés).

* A partir del 22 de juny no es faran devolucions dels pagaments. 
Només es contemplarà la possibilitat d’efectuar retorns en el 
cas del tancament de l’activitat o per raons particulars de força 
major justificades. 

Recomanable inscriure’s almenys 2 setmanes per una millor adaptació. 

IMPORTANT:
Si fos el cas, ens reservem el dret d’adaptar l’organització i el funcionament de les 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
MONITORS TITULATS (1 per cada 10 participants)
SAMARRETA CASAL D’OBSEQUI - ASSEGURANÇA

Preinscripció online - Places limitades
5 i 6 de maig per socis i selecció Casal 
sencer. 
Del 9 de maig en endavant per tothom

HORARIS

ACTIVITATS

accés preinscripció

@casalcnbadalona


