
Places
limitades

Del 27 de Juny al 29 de Juliol
NEW SET BALL

Riu, disfruta i fes esport!

Passa-t’ho genial amb nosaltres!

Tindràs 10%descompte si...

Casal Esportiu
Estiu 2022

· Si ets soci/alumne del Club
· Si t’apuntes amb el teu germà
· Si ets família nombrosa o monoparental
· Si t’inscrius a mes d’una setmana

Descomptes a 
partir de les dues 

setmanes de casal

Preus i horaris

Opcions d’acollida

Documentació a presentar:
· Full d’Inscripció omplert

· Fotocòpia TARJETA SANITÀRIA

· Fotocòpia LLIBRE DE VACUNES

· Comprovant de PAGAMENT en cas de TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

· Full d’autorització signat

1. Acollida de 8h a 9h : GRATUÏTA 
2. Acollida de 17h a 18h: 10€ al dia (si agafes la setmana sencera el cost total es de 45€)

PREU PER SETMANA
 

Horari de 9h a 13:30h 123,4

Horari de 9h a 15h 193,60

Horari de 9h a 17h 236,5

CURSET DE NATACIÓ PREU PER SETMANA

Horari de 15h a 16h 90€

Horari de 16h a 17h 90€

Tant la documentació, com el comprovant de la transferència 
bancària, com la inscripció es poden enviar al correu

recepcio@newsetball.com o realitzar a la recepció del club
Per mes informació podeu trucar al 

669 202 423 
93 674 28 00

Places

limitades

data limit d’inscripció
22 de Juny 

Descomptes no acomulables



Autoritzo les fotografies i publicacions

En compliment del que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de caràcter personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals 
quedaran incorporades i seràn tractades en els fitxers “Clients” propietat del Club New Set Ball, amb 
l’objectiu de poder oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi 
els drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant un 
escrit a info@newsetball.com

Reunio informativa

Manualitats
Amb els més petits desenvolupem 

la creativitat!

Jocs tradicionals
Recuperem els jocs populars!

Piscina
Comptem amb piscina gran i petita 
(controlada per personal titulat) Per 

passar-ho d’allò més be!

Jocs de taula
Descansem a l’ombra amb 

els jocs de taula

Excursions!
Cada Setmana fem una excursió, 

a peu, en bicicleta..., amb els més grans anem a un 
parc aquàtic i l’última setmana... Acampada!

Esports
A travès de diferents esports 
practiquem el joc en equip!

Fútbol, bàsquet, handbol, vòlei...

Tennis i pàdel
iniciació al tennis i pàdel per 

diferents nivells

A ballar!
Exercicis i coreografies amb els 
últims ritmes i balls del moment

 Divendres 27 de Maig a les 18h al 
club

1a Setmana

Nom i cognoms

Full d’inscripció

Data de naixement

Població

Telèfon de contacte Nom

Telèfon de contacte 

El nen marxarà amb

Firma:

Escola

Correu electrònic

M’aplico descompte perque...

Forma de pagament
>Total:

Altres opcions:

Setmanes a escollir:

Nom

Curs

Casal d’estiu 2022

(No es deixarà marxar a cap nen amb una persona que no estigui autoritzada)

Del 27 de Juny
al 1 de Juliol

Soci/alumne del 
club

Efectiu

Autoritzo a que el meu fill/a faci les sortides programades

Transferència bancaria:
ES67 0182 8101 1702 0168 7550

inscripció de 
germans

Inscrit a mes 
d’una setmana 

Familia numerosa 
o monoparental 

Del 4 al 8 
de Juliol

Del 11 al 15
de Juliol

Del 18 al 22
de Juliol

Del 25 al 29 
de Juliol

2a Setmana 3a Setmana 4a Setmana 5a Setmana

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acollida matí
de 8h a 9h 

Acollida tarda
de 17h a 18h

Curset natació
de 15h a 16h

Curset natació
de 16h a 17h

si no

si no


