CAMPUS INFANTIL ESTIU 2021
El campus de pàdel està obert a tots els infants a partir dels 6 i fins als 15 anys que
vulguin millorar o iniciar-se a la pràctica d´aquest esport.
L´objectiu és que aprenguin però també que es diverteixin i es socialitzin amb altres nens
i nenes.
Beneficis del pàdel per a l’infant: millora la coordinació, el to muscular, la resistència i l’agilitat.
A més a augmenta la confiança i l’autoestima.
Una bona alternativa per combinar esport a l’aire lliure i diversió.
Dates
JULIOL
del 5 al 9 de juliol
del 12 al 16 de juliol
del 19 al 23 de juliol
del 26 al 30 de juliol

AGOST/SETEMBRE
del 2 al 6 d’agost
del 9 al 13 d’agost
No hi haurà campus del 16 al 27 d’agost
del 30 d’agost al 3 de setembre

Al llarg del dia, els infants combinaran el pàdel amb altres activitats i moments d´esbarjo al
Termolúdic. Faran preparació física, treballaran la tècnica i jugaran partits i/o participaran a mini
tornejos.
Espais.
- Pistes de pàdel de Caldea
- Centre Termolúdic
- Outdoor
En cas de mal temps, les activitats outdoor es realitzaran en una sala d´activitats dirigides de
Caldea.
Material necessari.
- Roba i calcat esportiu
- Pala de pàdel
- Banyador i tovallola
- Mascareta per als desplaçaments
- Aplicar crema solar abans de sortir de casa
- Gorra
Àpats : Els àpats es realitzaran al restaurant de Caldea.
La recollida del infants que no hagin contractat el servei, s’efectuarà a les pistes a les 12.30 h.
IMPORTANT
En el cas que l’infant tingui algun tipus d‘al·lèrgia caldrà informar-ne a la inscripció perquè se li
pugui oferir un menú adaptat, i en qualsevol cas haurà de dur l’esmorzar de casa; Per a la resta
d’alumnes, Caldea oferirà sucs i galetes.

Preus
PVP
1 SETMANA
2 SETMANES
3 SETMANES
4 SETMANES
5 SETMANES
PREU ÀPATS PER SETMANA

SOCIS/ACCIONISTES
160 €
144 €
5% dte
10% dte
15% dte
20% dte
55 €
52,25 €

Documentació
- Contracte degudament completat i signat pel pare, mare o tutor de l’infant
- Assegurança extraescolar vigent
- Autorització de sortida en el cas que l’infant pugui marxar sol

Places limitades
La plaça quedarà reservada un cop s’hagi efectuat el pagament corresponent.
Més informació a padel@caldea.com · Tel.: 800 990

