Campus ESPORTIU
I DE TEMPS LLIURE
SON MOIX 2022
PLACES LIMITADES !!

INFORMACIÓ

C. d’Elcano, 6 - 07014 Palma
Tel. 971 454 705 Fax 971 454 605
oficina@esports85.com - esports85.com

Segueix-nos

@esports85

Lliurament d’1 bidó
d’aigua reutilitzable
per a cada infant.

CAMPUS ESPORTIU I DE TEMPS LLIURE SON MOIX 2022
El nostre campus d’estiu va dirigit a infants i joves de 3 a 14 anys. Serà una experiència educativa plena de diversió. Compartirem la
nostra passió per la naturalesa, l’esport, les danses... i passarem moments inoblidables. La programació quinzenal/mensual de les
activitats de cada grup d’edat es trametrà per correu electrònic a l’inici de cada període. Les activitats que durem a terme al campus:
• Activitats esportives • Expressió corporal i danses • Psicomotricitat • Gimcanes ambientades • Jocs d’orientació
• Activitats recreatives aquàtiques • Tallers mediambientals • Tallers saludables • Tallers creatius • I moltes més!
L’ús d’unitat de flotació serà obligatori en els participants nascuts el 2017, 2018 i 2019.
IMPORTANT: Aquesta activitat estarà subjecta a les mesures sanitàries de prevenció que es puguin estipular en l’evolució de la
pandèmia de la covid durant el període del campus.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es duran a terme en les següents dates fins que quedin places disponibles:
· Presencials, en el Palau Municipal d’Esports Son Moix (porta núm. 9) el 6 de juny de 8.30 a 15.30 h
· En línia, a través del nostre web, esports85.com, dia 6 de juny a partir de les 8.30 h
· Presencials, a l’oficina d’Esports 85 del 7 al 23 de juny
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 17 h – divendres de 8 a 15 h
· A partir del 27 de juny les inscripcions presencials es realitzaran al campus de 8 a 12 h

PREU I HORARIS

Del 27 al 30
de juny

Mensual*
(juliol i agost)

Quinzenal*
(juliol i agost)

De l’1 al 9
setembre

Activitats de 9 a 14 h **

42 €

206 €

108 €

94,5 €

Guarderia de matí de 7.30 a 9 h

10 €

50,5 €

25,5 €

22,5 €

Guarderia d’horabaixa (I) de14 a 15.30 h
Guarderia d’horabaixa (II) de 15.30 a 17 h

10 €
10 €

50,5 €
50,5 €

25,5 €
25,5 €

22,5 €
22,5 €

Menjador de 14 a 15.30 h

26 €

154,5 €

77,5 €

58,5 €

* Quinzenes i mesos naturals

** Horari d’entrada: de 8.30 a 9 h - Horari de sortida: de 14 a 14.30 h

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A EFECTUAR LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT
· Foto mida carnet del participant
· Targeta sanitària (Seguretat Social o assegurança privada)
· En cas de descompte per a germans/nes, família nombrosa/monoparental: llibre de família

MODALITAT PRESENCIAL:
·
·
·
·

Per a poder dur a terme la inscripció s’ha de dur la següent documentació:
Fitxa d’inscripció per duplicat, correctament emplenada i signada per la mare/el pare o el tutor/ la tutora del nin/a (descarregable al web)
Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la participant (Seguretat Social o assegurança privada)
Foto mida carnet del/de la participant
En cas d’optar a descomptes (germans/nes, família nombrosa, monoparental): fotocòpia del llibre de família
El pagament en format presencial ha de ser en efectiu.

MODALITAT EN LÍNIA:
1. Selecciona les quinzenes i els serveis extres per a cadascuna. Per a indicar un mes sencer, s’han de seleccionar les dues quinzenes
del mes. En el carret de compra apareixeran els preus amb els descomptes de mesos complets.
2. En el cas d’inscripció de més d’un participant, s’ha d’afegir al carret de compra i seguir amb la compra per als següents participants.
3. Abans d’efectuar el pagament, s’han de comprovar els períodes i els serveis seleccionats; si optau a algun dels descomptes
(germans/família nombrosa o monoparental) marcau la casella perquè es faci el descompte.
4. Efectuar el pagament amb targeta (TPV).
5. S’ha d’efectuar correctament el pagament, i posteriorment es tornarà al web d’Esports 85, on haureu de clicar en la fitxa d’inscripció
del vostre fill o filla per a formalitzar la plaça.
6. Dins de la fitxa d’inscripció s’haurà d’incloure:
a. Fotocòpia de la targeta sanitària del participant (Seguretat Social o assegurança privada)
b. Foto mida carnet del participant
c. En cas d’optar a descomptes (germans, família nombrosa/monoparental): llibre de família
7. En enviar la inscripció rebreu al telèfon del tutor/de la tutora un SMS d’Esports 85 per a poder signar la fitxa d’inscripció del vostre fill
o filla. És imprescindible signar-la i enviar-la. En aquest moment rebreu per correu la inscripció del vostre fill o filla i la plaça quedarà
totalment formalitzada.
En el moment de la inscripció en línia, s’haurà de presentar la documentació necessària en format JPG o PDF.

DESCOMPTES
· Per a la inscripció de dos o més germans/nes en el mateix torn, s’aplicarà un descompte del 15% a partir del segon germà
· Per a famílies nombroses/monoparentals s’aplicarà un descompte del 15%
· Els descomptes s’aplicaran únicament en el paquet base d’activitats de 9 a 14 h
· Els descomptes no són acumulables
· Per a poder optar als descomptes s’haurà de presentar el llibre de família en el moment de la inscripció

