CASAL D’ESTIU AVENTURA’T A LA MUNTANYA 2022

El Centre Excursionista de Terrassa ofereix, com cada estiu, 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 27 de juny i acabarà el divendres 29 de juliol i cada
aventurer i/o aventurera s’hi pot inscriure les setmanes que més li convinguin.
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Podran participar a l’aventura’t els infants nascuts entre el 2007 i el 2017. Es dividiran en
els següents grups d’edat:

Menuts i menudes: 2017 – 2016
Petits i petites: 2015 – 2014
Mitjans i mitjanes: 2013 – 2012
Grans: 2011 – 2010
Joves: 2009 – 2007

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 tothoms: de 9.00 a 17.00 h
També oferirem servei de matiners de 8.00 a 9.00 h
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Setmanes de casal:

Primera setmana: del 27 de juny a l’1 de juliol
Segona setmana: del 5 al 8 de juliol
Tercera setmana: de l’11 al 15 de juliol
Quarta setmana: del 18 al 22 de juliol
Cinquena setmana: del 25 al 29 de juliol
Salut i muntanya!

|3

CASAL D’ESTIU AVENTURA’T A LA MUNTANYA 2022

També et pot interessar l’ESPLAI MATINAL D’AGOST
Esplai Matinal d’agost

Per a més informació us podeu dirigir a Secretaria del Centre de dilluns a divendres de
18.00 a 21.00 h.

Preus
Només matins (de 9.00 a 13.00 h): 70 €/setmana
Suplement tot el dia (de 9.00 a 17.00 h): 40 €/setmana
Suplement matiners (de 8.00 a 9.00 h): 25 € per setmana

Descomptes:
Per la participació al casal més d’una setmana: 10 % de descompte les setmanes extra
Pel servei de matiners més d’una setmana: 25 % de descompte sobre el preu de
matiners de les setmanes extra
Pels segons, tercers, etc. germans: 5 % de descompte sobre el preu setmanal del casal

Matins (de 9.00 a 13.00
h)
Tot el dia (de 9.00 a
inclou dimarts i dijous tot el 17.00 h)
dia

Bon dia (de 8.00 a
9.00 h)

1 setmana 70 €

110 €

25 €

2 setmanes 133 €

203 €

38 €

3 setmanes 195 €

300 €

50 €

4 setmanes 257 €

397 €

62 €

5 setmanes 319 €
494 €
74 €
A les activitats del Centre Excursionista, per la naturalesa de l’entitat, tots els participants
han de ser socis del CET. Si no ets soci del CET, el primer pas és fer-te soci/a que té un
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import de 30 € anuals i serveix per a totes les activitats del CET durant l’any natural.
Els segons germans o germanes gaudiran d’un 5% de descompte

En cas que alguna família necessiti fraccionar el pagament, si us plau, poseu-vos en
contacte amb Secretaria qualsevol dia feiner de 18.00 a 21.00 h, presencialment o
bé al telèfon 93 788 30 30

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 gaudirà d’un 5% de descompte.

Politica de devolució en cas de renunciar a participar a l’activitat:
Fins el 31 de maig, en cas de cancel·lar l’assistència a l’activitat es retornarà el
85% de l’import abonat
A partir de l’1 de juny, en cas de cancel·lar l’assistència a l’activitat es retornarà el
50% de l’import abonat
A partir del 15 de juny, en cas de cancel·lar l’assistència l’activitat no es retornarà
cap import.

Si teniu algun dubte, ens el podeu fer arribar al correu:

casalscet@gmail.com

Inscripció:
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Instruccions per a la inscripció:
Primer pas: Identifiqueu-vos amb el vostre núemro de carnet d’identitat i la data de
naixament
Segon pas: entreu totes les dades personals que us demani el formulari, si és el cas.
Tercer pas: Informació addicional. Aquesta informació ens ajuda a conèixer l’infant o
jove que s’inscriu a Casal. Heu de respondre totes les preguntes
Quart pas: Tipus d’inscripció. Aquí heu d’escollir el grup d’edat i les setmanes que
l’infant o el jove participarà a casal. Per un mateix grup d’edat heu de marcat totes les
setmanes que voleu seleccionar. El formulari sumarà automàticament l’import de les
diferents setmanes.
Cinquè pas: Opcions extra. Suplements: si voleu que l’infant o jove participin al casal
tot el dia heu de marcar les setmnes que corresponguin. També si necessiteu el servei
de «Bon dia» i quines setmanes.
Sisè pas: Opcions extra. Descomptes: com bé sabeu, hi ha descomptes per a la
participació durant diverses setmanes. En cas que hàgiu escollit diverses setmanes,
escolliu el descompte que us correspongui segons l’infant o el jove participi només
matins o tot el dia i segons el nombre de setmanes que hi participi. També heu
d’escollir el descompte que us correspongui si utuilitzeu el servei de «matiners»
segons el nombre de setmanes que l’utilitzeu. Finalment, en cas que eitugueu escrivint
un segon, o tercer, o quart, etc, germà, heu d’escollir el descompte que correspongui
al nombre de setmanes de participació
Setè pas: Exclusivament per a no socis. Com bé sabeu, a Casals només hi poden
participar socis i sòcies de l’entitat, però si l’infant o el jove no n’és, podeu fer-vos-en
en fer la inscripció. Només cal que escolliu l’opció «No sóc soci i me’n faig».
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