
Vine a les estades eTApKX. 
i t'ho passarás motb&K 

ALTRES ACTIVITAT S 
D'ESTIU 

Tren Mágic organitza activitats per nens/es des de 3 anys. 
els mesos de juliol, agost i setembre. 

Champion Horse, cursets d'hípica durant tot l'estiu. 
Raimat Golf Club, estades de golf de N al 10 de setembre (de 6 a 

14 anys) 

CAMPUS 

Club de Volel del 25 al 29 de juny (de 6 a 16 anys) 
Club de Básquet la primera quinzena d'agost (de 9 a 16 anys) 
Club de Tennis la segona quinzena d'agost (de 6 a 16 anys) 
Club d'Hoquei la primera quinzena de setembre (de 6 a 16 anys) 

A L P I C A T , J U L I O L 2 0 0 8 

COL-LABORA: 

* Generalitat 
& de Catalunya 

RAIMA T G O LF C L U B 

La regidoría d'esports de l'Ajuntament disposa d'un regiament intern d'ús 
de les instai-lacions esportives peí quai tots els usuari/es s'han de regir. 

L'organització es reserva el dret de canviar el programa, si així lio creu dient. 

ESTADES ESPORTIVES 
de 6 a 15 anys 

JULIOL 2008 

¿fe 

¿*r 

el 30/06 al 11/07 
2n Torn 

leí 14/07 al 25/07 



PRESENTACIÓ 
La Regidoría d Esports de l'Ajuntament d'Alpicat posa en marxa per quart any consecutiu les Esta-
des Esportives. Volem oferir ais nens/es i joves d'Alpicat activitats peí temps estival. 

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

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

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

Joan Gilart, regidor d'esports 

PROGRAMA 
Esports básics: atletisme, básauet, hoquei/ 
patinatge, voleibol, tennis, fútbol, escalada, bit-
lies, bádminton.., 

Activitats d'expressió; aerobio, balls, taller de 
circ.... 

i altres activitats complementáries: manualitats, 
hípica i/o golf (una jornada d'activitats eqüestre 
al Champion Horse d'Alpicat i/o de golf al 
RaTmat Club Golf), gimeanes, jocs aquátics en 
la piscina municipal. 

LLOCS 
 Pare del Grao 
 Pavelló municipal d'esports "Antoni Roure 

Vi la" 
 Piscines municipals 
 Rocodrom Municipal 
 Champion Horse 

Raímat Golf Club 
Menjador del CEIP Dr. Seres 

L equip de coordinadora i professors es reserva el 

dret de decidir sobre la continuítat o no d'un/a nen/a 

en l'activitat si la seva conducta és 
problemática o conflictiva 

QUE CAL PORTAR 
1. Un banyador 
2. una tovallola 
3. gorra 
4. roba de recanvi 
5. una samarreta per pintar 
6. uns patins (qui en tingui) 
7. una raqueta de tennis (qui en tingui) 
8. un petit esmorzar 

IMPORTANT! 
<$>En cas de malaltia, al-lérgles o necessitats es-
pecifiques caldrá indicar-ho en el moment de la 
matrícula. 

<í>Un cop feta la matrícula no es retornaran els 
diners sense causa justificada. 

 REUNIÓ informativa i presentado a tots els pa-
res deis nens/es que finalment quedin inscrits a 
les estades, el día 20 de jun y de 2008, a les 
20 hores, a la sala d'actes del Casal. 

PREINSCRIPCIONS 
 Lloc: Ajuntament d'Alpicat 

 Període de preinscripcions: 

del 28 al 30 d'abril, de les 17 a les 20 hores 

del 5 al 6 de maig, de les 10 a 13 hores 

Perfe r la preinscripció , cal adjuntar : 
 Butlleta, degudament complimentada, que podeu recollir: 

* Pavelló * Biblioteca * Ajuntament * www.alpicat.cat 
IMPORTANT! No s'acceptaran mes de 3 preinscripcions per persona a menys que siguin 

membres de la mateixa familia 

Places máximes: 100 per torn 
SORTEIG PUBLIC: el dia 8 de maig de 2008, a les 12 hores, a la sala d'actes de l'Ajuntament. 
En el sorteig hi haurá 2 llistes (una per ais vei'ns d'Alpicat -que será la llista prioritaria- i una per 
ais inscrits d'altres poblacions -que será la de reserva-.) 
«

Les llistes deis nens/es que definitivament puguin accedir a les estades esportives serán 
publicades a partir del dia 12 de maig ais llocs següents: 
 web: www.alpicat .cat 
 Tauler d'anuncis de l'Ajuntament 

. Tauler d'anuncis del pavelló municipal d'esports Antoni Roure Vila 
 Punt d'informació juvenil de la Biblioteca Sant Bartomeu 

Per formalitza r la inscripció , cal aporta r a l'Ajuntamen t aban s del dia 22* de maig , 
la documentado seqüent: 
 Comprovant bancari de Tingres al compte de "La Caixa": 

£. I U U _ U O ^ U ~ y ^ r ~ U ^ U U U O O / O O (cal indicar el nom complert del nen I el núm. de preinscripció) 
"passat aquest termini, sense justificar Tingres, es tindrá en compte el següent preinscrit a la llista 
del sorteig del dia 8 de maig. 
 Copia de la TSI (targeta sanitaria del nen/a) 

PREUS PER TORN 
 OPCIÓ A: de les 9 a les 13,30 h. 

Preu . 70 Euro s 

 OPCIÓ B: de les 9 a les 16,30 h. (diñar indos) 
Preu . 150 Euro s 

Les famílie s nombrose s tindra n una bonificaci ó del 20% sobr e el tota l a in -
gressa r (cal justificar aquesta situació amb el carnet o llibre de familia) 

El preu inclou : 
Les activitats esportives Els materials didáctics 
Els monitors - La piscina - El rocodrom 
L'asseguranga d'accidents per participant 

http://www.alpicat.cat
http://www.alpicat

