Casal
esportiu
Badalona | Juliol 2019
Complex Esportiu
Municipal Montigalà
C. Rossini, 9

Dates Tot elCOLOR
mes: de l’1 al 26 1a quinzena: de l’1 al 12 2a quinzena: del 15 al 26
MARCA
Horari De dilluns a divendres, de 8 a 15 h Edat De 3 a 14 anys

Esports d’equip, amb implements, individuals,
La marca només acceptarà tres versions de color, multicolor, blanc o 90% negre
depenent del color de fons on s’apliqui.

tradicionals, aquàtics, de muntanya...
i molt més!

Fons blanc o clar

+ Informació: Servei d’Atenció a la Ciutadania T. 93 483 26 00 www.badalona.cat

Casal
esportiu
Badalona | Juliol 2019

inscripció
Inscripcions presencials amb cita prèvia. Del 23 d’abril al 28 de juny,
al Servei d’Atenció a la Ciutadania, presentant la documentació següent:
· Formulari d’inscripció emplenat i signat
· Original del DNI o llibre de família (per als menors d’edat que no tinguin DNI)
· Original del DNI del pare/mare/ o tutor/a legal del menor
· Original de la targeta sanitària de l’infant
· Original de la cartilla de vacunació de l’infant
· Fitxa de salut emplenada i signada
· Foto mida carnet d’identitat
Si la persona soŀlicitant no és el pare/mare/ o tutor/a legal del menor, però és major d’edat per
realitzar el tràmit, haurà de presentar una autorització del representant legal de l’infant.
Horari i programa d’activitats
Horaris De 8 a 9 h i de 14 a 15 h, acollida
De 9 a 14 h, desenvolupament de les activitats esportives
Activitats Esports d’equip: handbol, voleibol, vòlei platja, rugbi, futbol americà...
Esports amb implements: bàdminton, beisbol, hoquei,
pales de platja, tennis taula...
Esports individuals: atletisme, croquet, petanca...
Esports d’arreu del món: tamborí...
Esports tradicionals: tacatà, bitlles catalanes...
Esports aquàtics: natació, jocs aquàtics...
Esports de muntanya: senderisme...
Activitat física amb música: danses urbanes i expressió corporal
Activitats lúdiques: malabars...
Activitats recreatives: jocs grupals i tallers
Aquestes activitats són orientatives i pot ser que variïn durant el casal. Tanmateix, aquesta
variació no modificarà en cap cas els objectius esportius i lúdics del casal.
Preu de l’activitat
Tot el mes d’activitat: de l’1 al 26 de juliol, de 8 a 15 h: 199,48 €/infant
Un torn d’activitat (de l’1 al 12 de juliol o del 15 al 26 de juliol), de 8 a 15 h: 105,28 €/infant

