BLOC 2
(Del 29 d'agost al 2 de setembre)

El bloc 2 de Campus ha arribat!
Del 29 d'agost al 2 de setembre torna el Campus d'Estiu del CD Terrassa Hockey!
En el bloc 2 s'oferiran les modalitats d'Esplai i Poliesportiu. A continuació trobaràs
tota la informació necessària.

Esplai

Poliesportiu

100% diversió al CD Terrassa Hockey!

Troba'ns a les xarxes

@campuspedritxes

fb.com/cdterrassa1910

flickr.com/cdterrassa1910

Butlletí del Campus

Horaris
TORNS

MATÍ

MATÍ I
DINAR

TOT
EL DIA

8:00h

Acollida gratuïta (amb inscripció prèvia)

9:15h

Arribada

9:30h

Inici activitats: esports, jocs i piscina

13:15h

Dinar
Recollida dels nens i nenes del torn de MATÍ

14:30h

Tallers i jocs

15:15h

Recollida dels nens i nenes del torn de MATÍ I DINAR

15:30h

Esports, jocs i piscina

18:00h

Fi de la jornada TOT EL DIA

NOVETAT: Servei de canguratge de 18 a 19h

Punts de trobada
ARRIBADA I RECOLLIDA DELS INFANTS

Esplai Sala de Pedritxols
Poliesportiu Escales, entrada del club

Com a novetat, per garantir la seguretat de tots els
infants i tranquil·litat de les famílies, hem implementat
un sistema que digitalitza la recollida dels menors.

Inscripció
SOCIS

NO SOCIS

Les credencials d'accés a la inscripció
són les mateixes que utilitzeu per
accedir a l'App mòbil i l'oficina virtual.

Demaneu les vostres credencials d'accés
a través del següent formulari.

Feu clic aquí
Si tens problemes per accedir, posa't en
contacte amb la recepció del club.

o entreu a bit.ly/3bhCxcl

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

1

Entreu a la pàgina d'inscripció i inicieu sessió
Feu clic aquí

o entreu a bit.ly/3bhCxcl

2

Seleccioneu l'opció "Inscriure fills (UNITAT FAMILIAR)"

3

Ompliu TOTS els camps amb les dades sol·licitades i cliqueu a
"Validar", una vegada es validin les dades premeu "Següent"

4

Una vegada finalitzada la preinscripció rebreu un mail amb el
resguard, signeu i envieu-lo escanejat a campus@cdterrassa.cat

Dijous 25 d'agost es tanquen les inscripcions del Campus
Necessites ajuda? Truca al 93 787 05 02
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Places limitades

SOCIS

Preus

*

Del 29 d'agost al 2 de setembre
Matí

94€

Matí i dinar

146€

Tot el dia

164€

*Antiguitat mínima de 4 mesos.

NO SOCIS
Del 29 d'agost al 2 de setembre
Matí

129€

Matí i dinar

174€

Tot el dia

208€

Quota de soci INDIVIDUAL gratuïta pels infants NO SOCIS mentre fan campus.

ACOLLIDA
De 8 a 9h

De 18 a 19h

Gratuït

3€ (per dia)

DESCOMPTES
DESCOMPTE DEL 10%

15% Descompte per a famílies nombroses

Si fas la inscripció abans del
22/08/2022

5% Descompte pel 2n fill que s'inscrigui
descomptes no acumulables

Què cal portar?
Esmorzar

(Recomanem menjar saludable: entrepà, fruita...)

Roba i calçat esportiu

Banyador, tovallola i xancletes

Gorra

Cantimplora

PER ESPLAI:
Muda de recanvi

Crema solar
Mascareta
(Segons normativa)

Tot marcat
amb el nom!

NO recomanem portar diners ni objectes de valors
Si perdeu algun objecte pregunteu per
l'espai d'objectes perduts a la recepció

Esplai
Per a nens i nenes de 2016 a 2018
Esplai és la modalitat del Campus destinada als més petits. Es
realitzaran un conjunt d’activitats (jocs, esports, tallers, entre d’altres)
amb l’objectiu d’estimular el desenvolupament dels infants i introduir-los
a la pràctica esportiva, envoltats d’un entorn privilegiat i ambient
engrescador.

Els nens i nenes d'Esplai es dividiran per grups segons l'edat. Les
activitats s'adaptaran al nivell de desenvolupament de cada grup.
El club disposa de maniguets per a tots els infants. És obligatori
portar maniguets o bombolleta en tot el recinte de la piscina.
Cal portar roba de recanvi a la motxilla.
És important portar tot el material marcat amb el nom.
El berenar està inclòs.

Grups de 6 a 8 alumnes

Punt de recepció/recollida
Sala de Pedritxols

Poliesportiu
Per a nens i nenes de 2006 a 2015
El Campus de Poliesportiu va dirigit a tots aquells nens i nenes que
tinguin ganes de passar-s'ho molt i molt bé practicant diferents esports:
hockey, tennis, frontennis, pàdel, rugby, bàdminton, handbol…
Provant les diferents disciplines podran descobrir quina és la que més
els hi agrada, tindran l’oportunitat de viure noves experiències i conèixer
nous amics i amigues, i tot això en un entorn natural immillorable com el
de Les Pedritxes.

NOVETAT

Aquest any es la secció de Poliesportiu es dividirà en dos subseccions,
Poliesportiu Petits (2014-2015) i Poliesportiu Grans (2006-2013) amb el seu
respectiu responsable.

Portar roba (tota marcada amb el nom) i calçat
adequat per a fer activitat esportiva, gorra,
cantimplora i crema solar.
És recomanable portar una muda de recanvi per a
després de la piscina.

Grups de 8 a 10 alumnes

Punt de recepció/recollida
Recepció: Arbres del costat dels gronxadors
Recollida: Escales Camp 1 de Hockey

Anotacions
Un cop formalitzada la inscripció, en cas d'anul·lació, no es
retornarà l'import abonat (exceptuant si l'anul·lació és per una
causa mèdica justificada).

Les inscripcions es tancaran el dijous de la setmana anterior,
quedant subjecte la confirmació de la inscripció a la disponibilitat
de places.

L'organització del Campus d'Estiu del CD Terrassa Hockey es
reserva el dret de modificar la programació (activitats, horaris,
etc.) del mateix en funció de les seves disponibilitats.

Si tens dubtes, contacta amb nosaltres!
L'Estela Garcia, coordinadora del Campus, està a la
disposició de les famílies per resoldre els dubtes que
puguin sorgir.
coordinadora.campus@cdterrassa.cat

2022
CAMPUS D'ESTIU

Us hi esperem!

CONTACTE
93 787 05 02

654 34 69 01

campus@cdterrassa.cat

ON SOM?
Ctra. Terrassa a Talamanca, Km 5.6,
08230 Matadepera, Barcelona

© 2022 CD Terrassa Hockey

