DEL 15 AL 17 D’ABRIL
A partir de P5 fins a 6è
/ Bàsquet
/ Danses urbanes
/ Futbol sala
/ Patinatge artístic
(caldrà dur els patins)

/ Taekwondo
/ Rítmica
/ Volei

Estades Setmana Santa ‘19

Creixent com a esportistes

REUNIÓ INFORMATIVA
Dilluns 25 de Febrer a les 16:45 h al menjador de l’Escola.
ACTIVITATS
Les activitats i la seva intensitat variaran en funció de l’edat. Els entrenaments propis de
l’esport/s escollit/s es combinaran amb activitats d’esports de raqueta (tenis i pàdel),
piscina, jocs de cooperació i jocs de nit.
ANIREM A L’ALBERG ESPORTIU ÀSTER
Situat a l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona), les habitacions són de dues, quatre o sis places,
totes elles equipades amb bany interior. La zona en la qual es troba l'Alberg té un complex
esportiu molt ric: piscina coberta, gimnàs, dos pavellons coberts, pistes poliesportives,
pistes de tenis, pistes de pàdel i pista de futbol sala de gespa artificial.

NORMATIVA
L’obertura del grup estarà condicionada a un mínim d’inscripcions. Per a qualsevol retorn
econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les
oficines de CET10 abans de començar l’activitat:
/ Baixa 10 dies naturals abans d’iniciar l’activitat: 80% a retornar de l’import total
/ Posteriorment a aquesta data es retornarà el 50%, de l’import total,
sempre que s’adjunti un justificant mèdic.
/ Un cop iniciada l’activitat no es retornarà cap import.

Inscripcions online a www.cet10.com
1r pagament: 95€, del 25 de febrer al 4 de març.
2n pagament: 95€, del 25 de març al 5 d’abril.
Total: 190€
Informació sobre el procés:
/ Coordinador/a de CET10 al Centre, qualsevol tarda, de 16:30 a 18:30 h
/ Per correu electrònic al responsable d’Estades Xavi Redón xredon@cet10.com
Per a qualsevol dubte referent a normatives i devolucions:
Oficines Centrals de CET10
Rambla Guipúscoa, 23-25, 08018 Barcelona
Tel. 93.278.31.35 - info@cet10.com - www.cet10.com

