
Benvolguts pares,

Us escrivim per informar-vos, amb temps, de que a finals d'estiu tindran lloc les estades recreatives i esportives del

club hoquei Alpicat. Aquestes doncs es realitzaran del 27 d'agost al 7 de setembre.

L'horari serà de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h, amb l'opció de venir només el matí, només la tarda o tot el dia.

A més a més també teniu l'opció d'inscriure els nens només una de les dues setmanes.

D'altre banda també hi haurà la possibilitat de quedar-se a dinar, aquest serà al restaurant Casa Pep¡ta.

Les instal.lacions on es realitzaran les estades seran el parc del Graó i pavelló 'lntoni Roure" d'Alpicat.

Van dirigides a nens de 3 a 13 anys.

Pel que fa a les act¡vitats que farem, aquestes estaran centrades en:

¡ lniciació/pràctica al patinatge(el club cedeix patins pertots els nens)

. Piscina i jocs aquàtics

o Tallers

¡ lniciació/pràctica d'esports varis com : bàsquet, futbol, hoquei...

o Jocs de cucanya

a ...

Material a portar:

o Crema solar

o Gorra

¡ Banyador, tovallola ixancles.

. Una muda de recanvi (si es creu convenient).

. Esmorzar i/o berenar.

r Fotocòpia de la seguretat social, telèfon de contacte pares, adreça.

o Possibles al.lèrgies/precaucions a tenir en compte així com si hi ha algun medicament que s'haurà de

donar al nen/å.

Taula de preus:

De 9:00 a 13:00 40€ oer setmana

De 15:00 a 17:00 20€ oer setmana

Dinar 50€ oer setmana
Horari comolert(sense dinarl/(amb dinar) 60€/110€ per setmana

Les preinscripcions seran obertes del 30 de juliol al 24 d'agost.

Els monitors responsables seran: lvan Moreno i Maria Zapata

Esperem que els nens s'animin i puguem passar dues

de divers¡ó!!!!!!

Telèfons de contacte: 653896202(lvan) i 630208960(Maria)
e-mail de contacte: ivann.morenoo@smail.com

setmanes plenes
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*Amb la col'laboració de: AMPA de l'escola Doctor Serés.


