ACTIVITATS
D’ESTIU
2018

ACTIVITATS AQUÀTIQUES
DATES D’INSCRIPCIÓ
• Nadons i bressol: del 28 de maig al 3 de juny
• Nivell blanc i taronja: del 4 al 10 de juny
• Nivell groc i verd: del 11 al 17 de juny
• Nivell blau,vermell i negre: del 11 al 17 de juny
• No empadronats a Castellbisbal i/o abonats modalitat B: a partir del 18 de juny
Preu no abonats
i modalitat B

Preu abonats
modalitat A

CURSET NATACIÓ INFANTIL (ESTIU)
38 €
16 €
5 dies
CURSET NATACIÓ BRESSOL
28 €
13,50 €
2 dies (2 i 3 anys)
NATACIÓ PER A NADONS
42 €
17 €
1 dia
Matrícula d’inscripció a activitats aquàtiques per als no abonats
i modalitat (b): Empadronats 10 €, no empadronats 20 €

Obertura:
del 8 de juny a l’11 de
setembre, ambdós inclosos

Horaris juny i setembre: feiners de
10.00 a 19.30 hores. Dissabtes, diumenges
i festius de 10.00 a 20.00 hores
Horaris juliol i agost: feiners de
10.00 a 20.30 hores. Dissabtes, diumenges
i festius de 10.00 a 21.00 hores
Empadronats

No empadronats

FEINERS MENORS

2,80 €

4,00 €

FEINERS ADULTS

4,50 €

6,00 €

FESTIUS MENORS

4,50 €

6,00 €

FESTIUS ADULTS

6,50 €

8,50 €

ABONAMENTS 10 BANYS. MENORS
(de dilluns a divendres i no festius)

20,00 €

30,00 €

ABONAMENTS 10 BANYS. ADULTS
30,00 €
40,00 €
(de dilluns a divendres i no festius)
NOVETAT Pots tramitar el teu abonament de temporada a la recepció de
l’Illa Esportiva els caps de setmana del 5 de maig al 3 de juny. EVITA’T CUES!

TOT SOBRE LES INSCRIPCIONS D’ESTIU:
• Lloc: a la recepció de l’Illa Esportiva:
de dilluns a diumenge coincidint amb l’horari de recepció
Indicacions:
• No es podran fer inscripcions a nom
de terceres persones (una única unitat
familiar). Caldrà saber-ne exactament
les dades i les preferències (horaris, dies,
programes, etc..)
• És molt convenient conèixer el darrer
nivell del nen/a (color del cavallet).
• Es lliuraran uns fulls de recomanacions
per a cada programa. És recomanable
llegir atentament aquests fulls.
• Atès que les inscripcions a les activitats
aquàtiques d’estiu infantils es fan de forma
puntual, cal que cada interessat faci la
inscripció corresponent, independentment
que hagi estat realitzant una activitat
durant la temporada d’hivern.
• El pagament de l’activitat es podrà
efectuar mitjançant targeta, o per
transferència bancaria al número de
compte que es detalla en el full

PISCINA D’ESTIU

d’inscripció fent constar el nom del nen
i el concepte de l’activitat, (per tant, el
pagament no es pot realitzar mitjançant
domiciliació bancaria).
• La inscripció no s’entén formalment
realitzada fins no haver lliurat el full
d’inscripció amb el comprovant de
pagament.
• Dels quatre fulls de què consta el model
d’inscripció, un és per a l’interessat i
l’altre s’ha de lliurar a l’Illa Esportiva
abans de començar l’activitat.
• En cas de patir alguna malaltia,
al.lèrgia, o qualsevol tipus de disfunció
física, caldrà aportar el informe mèdic
corresponent.
• Totes les inscripcions s’atendran per
rigorós ordre d’entrada.
• Ateneu les consignes que us faciliti el
personal de recepció.

ABONAMENTS TEMPORADA MENORS

40,00 €

50,00 €

ABONAMENTS TEMPORADA ADULTS

55,00 €

70,00 €

ABONAMENT TEMPORADA FAMÍLIES
3 membres (mateix nucli familiar)

90,00 €

No

ABONAMENT TEMPORADA FAMÍLIES
4 membres o més (mateix nucli familiar)

115,00 €

No

ACTIVITATS FISIQUES
Preu abonats
modalitat A

Preu no abonats
i modalitat B

ZUMBA KIDS

7,50 €

16,50 €

SPIN KIDS

11,00 €

30,00 €

Inscripcions obertes per al mes de juliol:

Recordeu que durant tot l’any oferim activitats físiques i aquàtiques:
Consulteu la nostra oferta completa a la recepció de l’Illa Esportiva.

DIVERSPORT 2018

Casal juvenil per a nens i nenes de 10 a 16 anys, del 25 de juny al 27 de juliol
Presentació del Casal: 18 de juny, a les 19.00 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament
Inscripcions: del 9 de maig al 24 de maig a la recepció de l’Illa Esportiva. Tel.: 93 772 23 90
Horari del “DiverSport 2018”: de 9.00 a 14.00 hores
Places limitades per rigorós ordre d’inscripció!
VINE AQUEST ESTIU I GAUDEIX
D’UN MUNT D’ACTIVITATS!

• Esports individuals i col.lectius (bàsquet,
hoquei, tennis, futbol, rugbi, esgrima,
natació, atletisme, bàdminton, voleibol,
tennis taula, arts marcials, beisbol, etc...)
• Taller de promoció d’esports col.lectius.
(Handbol i Korfbal)
• Tallers col.lectius: taller de jocs aquàtics,
jocs de taula, taller d’audiovisuals, taller
d’orientació a la natura, etc...
• Tallers de festa major: FLASHMOVE,
• Jornades especials: Jocs a la font de Can
Campanya, cursa d’orientació, activitats a
les aigües, gimcana jocs aquàtics, etc...
• Travessa de dos dies i una nit de bivac!!
• Sortida a zona ludicorecreativa.

PREUS
• 1a setmana (25 al 29 juny) (5 dies)
• 2a setmana (2 al 6 juliol) (5 dies)
• 3a setmana (9 al 13 juliol) (5 dies)
• 5a setmana (23 al 27 de juliol (5 dies)
Abonats mod. A: 18,40 €*
No abonats o abonats mod. B: 28 €*
• 4a setmana (16 al 20 de juliol)
(5 dies inclou sortida 2 dies i 1 nit)
Abonats mod. A: 34,40 €*
No abonats o abonats mod. B: 48 €*

* Preu per setmana

Més informació al programa específic

illaesportiva@castellbisbal.cat . /Illa-esportiva-de-Castellbisbal . @illaesportiva . www.castellbisbal.cat
Telèfon: 93 772 23 90 . C. Agricultura, s/n . 08755 Castellbisbal

