El CEM Vallirana proposa a les famílies un casal esportiu i d’aventura

OBERT
INSCR URA
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5/5/22 S

per nois i noies que enguany hagin cursat 5e,6e de primària i ESO
El casal MARVELCEM es farà del 27 de juny al 29 de juliol. Durant aquests dies, els
joves tindran l’oportunitat de divertir-se i aprendre amb tot un seguit d’activitats
esportives,lúdiques i recreatives molt completes. Totes elles relacionades amb
diferents modalitats esportives tant individuals com d’equip que es
desenvoluparan a les nostres instal·lacions: sales d’activitats dirigides, piscina
interior, exterior, pistes de tennis i pàdel.
També aproﬁtarem el nostre entorn natural: parc central, dels ocells i muntanyes
de Vallirana.
Les propostes esportives són el nostre principal objectiu, juntament amb els jocs,
els tallers, les excursions i les activitats extraordinàries. Els banys a la piscina
exterior, cada dia, són el nostre tret diferencial. Si desitgeu més informació
adreceu-vos a la recepció i podreu veure com organitzem les setmanes.
Us hi esperem!

REUNIÓ INFORMATIVA
dia 24 de maig a les 17:30h
Sala 1

Complex Esportiu Municipal Vallirana
Pau Casals S/N
08759 - Vallirana
hola@cemvallirana.cat
www.cemvallirana.cat

DEL 27 DE JUNY AL 28 D’AGOST
DE 3 A 9 ANYS

EDATS
Per a nens i nenes que hagin cursat P-3,P-4 I P-5, 1r, 2n, 3r i 4t de primària el curs 20212022

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Durant les setmanes del
Casal d’Estiu, el centre d’interès serà el món fantàstic
de Marvel i els seus personatges.
Lluitarem per combatre cada setmana contra els
respectius Villans.

- Formulari emplenat
- Fotocòpia del llibre de vacunacions del/de la nen/a.
- Fotograﬁa del/de la nen/a.
- Fotocòpia del DNI del/de la nen/a o llibre de família.
- Fotocòpia del DNI del pare, de la mare o del/de la tutor/a.
- Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la nen/a.

INSCRIPCIONS
1.Entrar a la web www.cemvallirana.cat
2.Emplenar el formulari en línia. Un cop emplenat us sortirà un missatge a la mateixa
pàgina on us informarà que la preinscripció s’ha realitzat correctament.
3. Passar pel CEM a formalitzar la inscripció: formalitzar el pagament (efectiu o
targeta) portar tots els documents requerits. Consulteu-ne les condicions a la
recepció del CEM.

PREUS
SETMANA
NORMAL

PREU DIA PUNTUAL

Acollida al matí (de 8.00h a 9.00h)

17€

5,25€

Casal al matí (de 9.00h a 13.30 h)

63€

No possibilitat

Menjador (de 13:30h a 15:30h)

49,90€

10,50€

Acollida de tarda (de 15:00h a 17:00h)

19,50€

5,25€

Suplement excursió

5€

-

Assegurança d’inscripció

15€

-

Serveis

CAPITÀ AMÈRICA I CAPITANA MARVEL- Del 27 de juny a l’ 1 de juliol

SPIDERMAN I IRONMAN
HULK I THOR

- Del 4 al 8 de juliol

- De l’11 al 15 de juliol

DR.STRANGE I BRUIXA ESCARLATA

- Del 18 al 22 de juliol

BLACK WIDOW I BLACK PANTHER - Del 25 al 29 de juliol

DESCOMPTES
- Descompte als germans (el primer nen paga normal i els germans gaudeixen del
descompte indicat): 5%
- Descompte a nens abonats (no pares) o inscrits als cursos de natació i artística durant la
temporada 2021-2022: 5%
- Descompte per a inscripcions de 5 setmanes: 10%
Només es poden acumular 2 dels descomptes esmentats anteriorment
Els descomptes no són aplicables al menjador i a l’acollida.

