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Campus poliesportiu per a nens i nenes
de P4 a 6è de primària
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El campus tindrà una durada de 5 setmanes, del 25 de juny al 27 de juliol,
en horari de 8 a 15 h.
El campus está adreçat a nens i nenes de P4 a 6è de primària.
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Les activitats programades en el Campus es realitzaran a les instal·lacions
exteriors de l’escola Alzinar – ZER Baix Montseny, a la sala polivalent,
així com a l’entorn proper de Campins.
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Dinar

Dinar

El servei de menjador serà de 13:30 h a 15 h i tindrà un preu de 7€/dia,
amb una contractació setmanal.
En el cas de contratar dies aïllats el preu serà de 8€.
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Servei de tarda

Servei de tarda

Disposem del servei de tarda fins a les 17 h que tindrà un cost de 5€/dia
amb una contractació setmanal.
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Preu

71,45€ per setmana.
64,95€ per setmana si t’apuntas abans del 25 de maig (10% de dte).
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En cas de no cobrir el mínim de places establert, l’organització es reserva el dret
d’anul·lar les activitats o serveis oferts, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.
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