Complex Esportiu Municipal El Papiol
Pau Casals s/n
EL Papiol
www.cempapiol.cat
info@cempapiol.cat
936732754

EDATS
Per a nens i nenes que hagin cursat 1r de primària ﬁns 16 anys

El CEM PAPIOL proposa a les famílies un casal divertit,
econòmic i educatiu per a aquest estiu.

El campus de natació artística, que es farà del 4 de juliol al 22 de
juliol, és un campus de tecniﬁcació on es treballaran tots els
aspectes que integren la natació artística: Técnica, dansa, ﬁgures,
balls…
Hi poden participar els infants que realitzen l’esport durant el curs i
també infants que no el practiquin i que tinguin ganes d’aprendre’l.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
- 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.
- N. Compte en cas de fer pagament fraccionat

INSCRIPCIONS
1.Entrar a la web www.cempapiol.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.

També es realitzen activitats lúdiques i recreatives.
PREUS

Setmana 5 dies

Setmana 4 dies

Dia puntal

Casal mati lleure ( 9 a 13h)

55,20€

44,20€

Casal matí campus esportius (9 a 13h)

61,30€

49,10€

Acollida matí o migdia (8 a 9h) (13 a 14h)

12,95€

10,35€

4,50€

Menjador (13h a 15h)

44,90€

36,60€

11€

Casal tarda (15h a 17h)

18,80€

15€

9€

Tot el dia casal lleure (9 a 17h)

111,78€

89,45€

Tot el dia Campus esportiu (9 a 17h)

116,35€

93,10€

ASSEGURANÇA
Si contracteu l’assegurança, us dóna dret a la devolució proporcional a l’import pagat
(només setmanes completes). Si no has fet la contractació de l’assegurança no es podrà
fer cap reclamació de l’import.
Preu: 17€

DESCOMPTES
- Descompte per a inscripcions de 4 o més setmanes de juliol: 5%
- Descompte per a partir del 2on germà: 10%
- Descomptes pels abonats del CEM Papiol amb quota infantil o jove, U16 de més de 3 mesos
d’antiguitat 10%
Només es poden acumular 2 dels descomptes esmentats anteriorment
Els descomptes no són aplicables al menjador i a l’acollida.

