Places limitades!!

Campus ESPORTIU
I DE TEMPS LLIURE
2020
AMB EL SUPORT:

INFORMACIÓ

C. d’Elcano, 6 - 07014 Palma
Tel. 971 454 705 (5 línies) - Fax 971 454 605
oficina@esports85.com - www.esports85.com
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IMPORTANT Aquesta activitat està subjecta a les mesures
sanitàries de prevenció que es puguin estipular segons l’evolució
de la pandèmia del covid-19

QUÈ SÓN ELS CAMPUS ESPORTIUS?
Esports 85 aposta pel dret de tots els infants i joves a un temps lliure educatiu i esportiu, per damunt de
qualsevol diferència econòmica i social.
Es facilitarà la participació a infants amb necessitats educatives especials.

ACTIVITATS
Les activitats estan dirigides a nins i nines de 3 a 14 anys, es basen en el punt d’interès de la instal·lació,
tenen un contingut ludicoesportiu diferent segons l’edat dels participants.
L’ús d’unitat de flotació serà obligatori en els participants nascuts el 2015, 2016 i 2017.
Enguany es farà una preinscripció en línia que començarà el 14 de juny a les 20 h al nostre web www.
esports85.com

PREINSCRIPCIONS
Enguany es farà una preinscripció en línia que començarà el 14 de juny a les 20 h al nostre web www.
esports85.com
Una vegada feta la preinscripció rebreu per correu electrònic i de manera automàtica la confirmació de
preinscripció, no d’inscripció.
La confirmació d’inscripció (tenir plaça) es confirmarà també per correu electrònic en un termini de 48
hores, amb tota la informació per a formalitzar i pagar la plaça per via digital.

DESCOMPTES
• En fer la inscripció de dos o més germans en el mateix torn s’aplicarà un descompte del 35% a partir del
segon germà, únicament a les activitats de 9 a 14 h.
• Els descomptes només s’aplicaran al paquet base d’activitats de 9 a14 h.

Mensual*
(juliol i agost)

Quincenal*
(juliol i agost)

1 al 9
setembre

185 €

105 €

81 €

Guarderia mati 7.30 a 9 h

32 €

16 €

13,50 €

Guarderia horabaixa 14 a 15.30h
15.30 a 17 h

0€
32 €

0€
16 €

0€
13,50 €

Menjador 14 a 15.30 h

145 €

73 €

58,50 €

PREU I HORARIS
Activitats de 9 a 14 h Inclou totes les
activitats, sortides, excursions, etc.

*Quinzenes i mesos naturals

