CASAL D’ESTIU AVENTURA’T A LA MUNTANYA 2020

Aquest any el casal d’estiu Aventura’t a la muntanya engega motors amb més ganes que
mai!
El centre excursionista de Terrassa ofereix una alternativa a l’oci convencional que pretén
transmetre tots els valors muntanyencs a través d’activitats de lleure divertides i molt
variades!
Durant la trajectòria del casal els aventurers i aventureres podran remullar-se a la piscina,
enﬁlar-se al rocòdrom, anar a la muntanya i divertir-se amb les gimcanes col·lectives! Tot
això viscut amb una temàtica que descobriran tan bon punt entrin per la porta!
L’Aventura’t començarà el dilluns 22 de juny i acabarà el divendres 31 de juliol i cada
aventurer i/o aventurera s’hi pot inscriure les setmanes que més li convinguin.
Podran participar a l’aventura’t els infants nascuts entre el 2006 i el 2015. Es dividiran en els
següents grups d’edat:
Menuts i menudes: 2015-2014
Petits i petites: 2013-2012
Mitjans i mitjanes: 2011- 2010
Grans: 2009- 2008
Joves: 2007- 2006
Els dilluns, dimecres i divendres l’horari serà a elecció: de 9.00 a 13.00 h o de 9.00 a 17.00 h
Dimarts i dijous l’horari serà ﬁx per a tots/es: de 9.00 a 17.00 h
També oferirem servei de matiners de 8.00 a 9.00 h

Setmanes de casal:
Primera setmana: del 22 a 26 de juny
Segona setmana: del 29 de juny al 3 de juliol
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Tercera setmana: del 7 al 10 de juliol
Quarta setmana: del 13 al 17 de juliol
Cinquena setmana: del 20 al 24 de juliol
Sisenta setmana: del 27 al 31 de juliol

Inscripcions obertes!
Salut i muntanya!
Per a més informació podeu acudir a Secretaria del Centre de dilluns a divendres de 18 a
21h.

Preus
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Els dies de piscina i excursió (dimarts i dijous) l’horari serà de 9.00 a 17.00 h per a
tothom.
El segon germà o germana, sigui soci/a o no, gaudirà d’un 5% de descompte.

Pre-inscripció per a infants no socis que
participin tres o més setmanes al casal o per a
socis, independentment de les setmanes que
hi participin.
Us demanem que abans de fer la pre-inscripció amb el botó que teniu a sota d’aquest text us
assegureu que esteu fent la inscripció en la franja de dates correcta ja que si no és així no
tindrà validesa.
Una vegada l’hàgim rebut, us respondrem amb un correu electrònic explicant-vos com i on
fer el pagament de casals d’enguany.
Pre-inscripció
Si teniu algun dubte, ens el podeu fer arribar al correu:
casalscet@gmail.com
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