
Es faran activitats, principalment
a l’aire lliure, esportives com

BTT i tennis,creatives,
emocionals... tenint en compte

les mesures sanitàries que
estableix el protocol de la
Generalitat. A més a més,

disposem de piscina PRÒPIA i
forma part del nostre dia a

dia.
 

- Socis: 65 € / No socis: 85 € / 1 setmana
- Socis: 115 € / No socis: 145 € / 2 setmanes
- Socis: 160 € / No socis: 200 € /3 setmanes
- Socis: 200 € / No socis: 250 € / 4 setmanes
- Socis: 235 € / No socis: 285 €/ 5 setmanes

 
 

*10% descompte a partir del segon germà

 

SERVEI BON DIA
Horari: 8.30 - 9h

Preus:
- 3 € /dia esporàdic
- 15 € /1 setmana

 

Documents que cal portar un cop confirmada la inscripció:
-Fotocòpia de la targeta sanitària (primer dia de casal)

-El full de declaració responsable firmat que us facilitarem per correu electrònic
(primer dia de casal)

 

EXCURSIONS
Excursions no confirmades a causa de la
situació de pandèmia. 
Ens atendrem a la normativa vigent, adoptant
les mesures de seguretat requerides per
evitar riscos.

*En el cas que es facin sortides:
Seran destinades a tots els grups d’acord
amb les seves edats. 
El pagament de les mateixes no s’inclou a la
inscripció i són opcionals. 
És obligatori portar la samarreta del casal que
donem la primera setmana de casal.

INSCRIPCIONS del 24 de maig
fins a acabar places (places

limitades) 
REBREU LA CONFIRMACIÓ

PER MISSATGE DE
WHATSAPP O CORREU

ELECTRÒNIC
 

INFORMACIÓ CASAL DIS3PORT 2021

SERVEI MENJADOR
Horari: 13.30 - 15h

Preus:
- 7,50 € / dia esporàdic

- 35 € / 1 setmana
Servei de menjador a

“Els Avets”

 

MÉS INFORMACIÓ
 

Club Tennis Sant Celoni.
Ctra. Campins, 24.

 
658868420 

(Iñaki Morelló)
 

682667545 
(coordinació,

Dídac)
 

ctsantceloni@gmail.com

Infants nascuts
de l’any 2007 al

2017.
P3 - 2n ESO

 

EDATS
 

ACTIVITATS Calendari:
del 28 de juny al 30

de juliol.
Horari: 

9 - 13.30h.

PREUS

Prioritats a l'hora d'inscriure's:
-Ser soci/a del club
-Fer més setmanes

-Primer que s'apunta 


