
ALTRES ACTIVITAT S 
D'ESTIU 

Tren Mágic organitza activitats per nens/e s des de 3 anys . duran t 
els mesos de juliol, agost i setembre. 

Champio n Horse , cursets d hípica durant tot lesti u 
Camp de trebal l per a joves. del 25 de juny a 11 de julio l (de 12 a 

16 anys). Projecte en estudí 

CAMPUS 

Club de Vole i del 25 al 29 de juny (de 5 a 16 anys ) 
Club de Básque t la primera quintzena d agost (de 6 a 16 anys) 
Club de Tenni s la segona quintzena d agost (de 6 a 16 anys ) 
Club d'Hoque i la primera quintzena de setembre (de 6 a 16 anys) 

COL-LABORA: 

C.B. ALPICA T 

CHMmmifoxsf 

 -y £ m 

ORGANITZA: 

% 
Ajuntament d'Alpicat 

'HU„ 

La regidoría desports de l'Ajuntament disposa d'un reglament Intern d'ús 
de les insta I  s esportives peí qual tots els usuari/es s'han de regir. 

L'organització es reserva el dret de canviar el programa, si així ho eren dient. 

ESTADES ESPORTI 
de 6 a 15 anys 

MULTIESPORTIVES (ESPORTS COLLECT1US. 
HÍPICA. PISCIS'A...) 

I r T o r n de l 2 al 13 
2n Tor n de l 16 al 27 



PRESENTACIÓ INSCRIPCIONS 

La Regidoría d'Esports de l'Ajuntament d'Alpicat posa en marxa per 
tercer any consecutiu les Estades Esportives. Volem oferir ais nens/es 
I joves d'Alpicat activitats per al temps estival. 

Els responsables de dur a terme l'activitat serán els monitors técnics 
contractats per l'Ajuntament i coordináis peí Gestor Esportiu d'Alpicat. 

Aqüestes estades es realitzaran a la zona esportiva d'Alpicat, dins el 
recinte del Pare del Grao, en diferents camins del terme municipal i al
tres zones esportives alternatives. Van adrecades a nois/es i joves que 
vulguin practicar i conéixer diferents esports, a l'hora que es diverteixin 
combinant-los amb jocs, tallers, piscina i altres activitats complementa
res i sempre adaptats a cada nivell i edat. 

Esperem que un any mes el programa que es proposa sigui atractiu i 
que pugueu gaudir de I'oferta esportiva del nostre municipi. 

PROGRAMA D'ACTIVITAT S 

ESTADES MULTIESPORTIVES I 
D'AVENTURA 

Esports básics: atletisme, básquet. hoquei/patinatge. voleibol, tennis, fút
bol., bitlles, bádminton.., 
Activitats d'expressió; aeróbic, balls, taller de circ... 
i altres activitats complementarles: manualitats, hípica (una jornada 
d'activitats eqüestre en el Champion Horse d'Alpicat), gimeanes, jocs aquá-
tics en la piscina municipal. 

L'equip de coordinadors i professors es reseña el dret de dicidir sobre 
la continu'ítat o no d'un/a nen/a en l'activitat si la seva conducta és 

problemática o conflictiva 

 Recolliu la butlleta a l'Ajuntament, de les 9,30 a 14 h, de dilluns a 
divendres o bé al pavelló municipal d'esports "Antonl Roure Vila" 

Període d'inscripcions 

del 23 al 25 d'abril, de les 17 a 20 h, preferentment per ais veTns 
d'Alpicat. 
del 26 d'abril al 31 de maig, de les 10,30 a 12 h. per a la resta 
d'interessats. 

Places máximes : 100 pertorn (es seguirá l'ordre d'inscripció) 

Per formalitza r la inscripció , cal adjuntar : 
 Butlleta, degudament cumplimentada 
 Fotocopia de la TSI (targeta sanitaria del nen/a, jove) 
> Comprovant bancari de Tingres al compte de "La Caixa": 

(cal indicar el nom complert del nen) 

2 1  0 0 0 5 2 0 9 0 0 2 0 0 0 0 3 4 1 8 
En el cas de malaltia, allérgies o necessitats especifiques caldrá indícar-ho en el 

moment de la matrícula. 
Un cop feta la matrícula no es retornaran els diners sense causa justificada. 

PREUS 
Torns : (de dilluns a divendres) 

OPCIÓ A: de les 9 a les 13,30 h. Preu . 60 Euro s 

OPCIÓ B: de les 9 a les 16,30 h. (diñar indos) Preu . 135 Euro s 

Les famílie s nombrose s tindra n una bonificaci ó del 20% sobr e el to
tal a ingressa r (cal justificar aquesta situació amb el carnet o llibre de familia) 

El preu inclou : 
s activitats esportives s materials didáctics 

 Els monitors a piscina 
 L'asseguranca d'accidents per participant 

ESTADES ESPORTIVES I D'AVENTURA 
ESTADES Mt/L TIESPOR Tí VES 

de 6 a 15 anys 


