CAMPUS DE TOTS SANTS 2019
Del 28 al 31 d’octubre
Per a nens d’entre 6 i 16 anys

Pàdel, bany a Caldea i activitats multidisciplinàries
Acollida: 9 h / recollida: 13 h
Places limitades

Inscripcions obertes des del 14 al 24 d’octubre
Informació:
El campus de pàdel Caldea vol ser una eina per donar continuïtat a l'escola de pàdel
durant les diferents vacances escolars. Aquest campus està obert a tots els infants
entre 6 i 16 anys que vulguin millorar o iniciar-se en aquest esport.
A més a més durant el campus es realitzaran altres activitats com: Bàsquet,
Futbol, Crosskids o Aquakids a la llacuna de Caldea.
Objectius:
-

Iniciar-se en la pràctica del pàdel
Millorar en la pràctica del pàdel
Practicar diferents esports per fomentar la pràctica pluridisciplinar.
Divertir-se i socialitzar-se amb més infants.

Activitats:
-

10 h de pàdel a la setmana.
Banyar-se a Caldea.
6 h d'activitats multiesportives.

Espais.
-

Pistes de pàdel: Cobertes, la 3 i la 4.
En cas de mal temps Sala 2, d'activitats dirigides.
Llacuna de Caldea.

Material.
-

Roba i calcat esportiu.
Pala de pàdel. Les pilotes les deixarà Caldea.
Banyador i tovallola els dies que es fa aquakids.

Esmorzar: Caldea cada matí a les 11h oferirà unes galetes o entrepans i sucs als
infants.
Horaris
Dilluns
09:00
Recollida
9:00 a 11:30 Pàdel
11:30 a 12:00 Esmorzar
12:00 a 13:00 Multiesport
13:00
Recollida

Dimarts
Recollida
Pàdel
Esmorzar
Aquakids
Recollida

Dimecres
Recollida
Pàdel
Esmorzar
Esmorzar
Recollida

Dijous
Recollida
Pàdel
Esmorzar
Aquakids
Recollida

La recollida es farà a les pistes de Pàdel
Preus:
-

Socis, fills de socis o inscrits a l'escola de pàdel Caldea 95 Euros / setmana
No socis ni inscrits a l'escola de pàdel de Caldea. 120 Euros / setmana

Inscripcions:
-

A la recepció del club de socis a Caldea
o 20 inscrits màxim.
o És obligatori portar assegurança extra escolar.
o Completar el contracte d’inscripció.
o Cal un mínim de 15 nens.
o Realitzar el pagament.

En cas de mal temps.
-

Farem les classes dins les pistes cobertes i alternarem amb una sala d’activitat
dins caldea.
Més informació a club.caldea.com o trucant al Tel. 800990

