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Cal un mínim de participants per poder dur a terme aquest Campus.

· El pagament es fa en el mateix moment de la inscripció.
· Per a qualsevol devolució s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra    
  de l’activitat.
· Si es tramita la baixa abans del començament del campus es   
  retornarà el 50% de l’import final, sempre amb el justificant mèdic  
  que acrediti la impossibilitat de realitzar l’activitat.
· Un cop hagi començat el campus, no es retornarà cap quantitat.

Esport i diversió entre amics!
Activitats esportives, curset de 
natació cada dia, jocs i tallers

Inscripcions a partir 
del 20 d’abril de 2015

www.bacderodasport.com

Important



PLAY-CAMPUS 
(Per a nens i nenes de 3 a 14 anys)
Amb el monitoratge de professors 
de l’escola d’anglès Chisholm school 
combinada amb monitors hispano 
parlants amb nivell alt d’anglès, 
i aplicant el Callan method, combinem 
la pràctica esportiva amb les classes  
d’anglès i la utilització de l’idioma a les 
diferents activitats esportives i de lleure, 
pràctica d’esports típics d’Anglaterra. 
Una sortida setmanal. 

PRE-CAMPUS 
(Per a nens i nenes que 
hagin cursat de p3 a p5)
Curset de natació cada dia, jocs, 
iniciació a diferents esports col·lectius 
i individuals, activitats dirigides, 
tallers, manualitats i jocs de taula. 
Una sortida setmanal.

CAMPUS ESPORTIU 
(Per a nens i nenes de 6 a 15 anys)
Curset de natació cada dia, jocs, 
esports col·lectius i individuals, 
activitats dirigides, tallers, jocs de taula. 
Una sortida setmanal.

CAMPUS ARTÍSTIC 
(Per a nens i nenes de 6 a 15 anys)
Curset de natació cada dia, dansa 
clàssica, hip hop, contemporàni, 
interpretació, balls de saló i activitats 
dirigides, tallers. Una sortida setmanal.

ACOLLIDA: de 8 a 9h
TOT EL DIA: de 9 a 17h
PRE-CAMPUS 1/2 DIA: de 9 a 14h

A partir del 20 d’abril. Horari: de 9:00 a 19:00h
Per a qualsevol període s’han d’inscriure com a molt tard dimecres de la setmana 
anterior inclós.

Pre-campus: Dia 20 d’abril de 17 a 18h
Campus esportiu: 20 d’abril de 18 a 19h
Campus Artístic: Dia 22 d’abril de 17 a 18h
Play-Campus: Dia 22 d’abril de 18 a 19h

L’Ajuntament de Barcelona ofereix aquest any ajuts a les famílies amb les següents 
condicions: 
Es poden sol·licitar per a tots els infants de la unitat familiar, empadronats 
a Barcelona fins a un màxim de 10 díes de Campus Olímpia.
Les podran sol·licitar famílies amb ingressos iguals o inferiors a 12.000€ 
per membre d’unitat familiar (comptant per 2 els infants amb discapacitat)
Les subvencions son les següents en funció de la renda: 
0 a 6140€ : 90%
6.140 a 9.959,66€ : 60%
9.959,66 a 12.000€ : 30%

La gestió d’aquests ajuts econòmics es farà a les oficines de CET10 
(Rambla Guipúscoa 23-25, baixos 3) del 20 d’abril al 4 de maig 
També es pot sol·licitar un monitor de suport per a la inclusió, 
a les mateixes oficines de CET10 del 20 d’abril al 29 de maig. 
     
Més informació sobre beques i ajuts llegint aquest codi:

*Dinar no inclòs

Aquest any, com a novetat, els nens 
i nenes podran gaudir cada setmana 
d’una de les següents activitats fora 
del centre:
 
  6-15 anys
· Cursa d’orientació
· Illa Fantasia
· Diada esportiva a la platja
· Canal Olímpic de Castelldefels
· Piscines de Can Dragó

  3-5 anys
· Parc Francesc Macià (Malgrat de Mar)
· Tibidabo
· Cosmocaixa
· Basses Sant Oleguer (Sabadell)
· Laberint Horta

Us informarem de les dates concretes 
de cada activitat a la reunió informativa. 

PREU SETMANAL
CAMPUS ESPORTIU 122€

PRE-CAMPUS 122€

PRE-CAMPUS 1/2 jornada 77€*

PLAY CAMPUS 130€

CAMPUS ARTÍSTIC 122€

Preus

Ajuts i beques

Inscripcions

Reunions Informatives

Activitats

Horaris

Sortides


