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Coneix el nostre club 

Inicia’t en la pràctica esportiva 

Millora en el teu esport 

I… passa-t’ho molt bé aquest estiu!  

 

INSCRIPC IONS: 
Per formalitzar la inscripció, caldrà fer arribar a l’Oficina 
Tècnica del Club Esportiu Maristes Rubí el full d’ins-
cripció ben emplenat amb les dades del nen i signat pels 
seus tutors legals. Heu de dur també una foto de car-
net del jugador i una fotocòpia de la tarjeta sanitària 
(CATSALUT).  

 

Us podeu inscriure des del dilluns 4 
de maig fins divendres 12 de juny.  

 

OBERT A TOTS ELS NENS I NENES!! 

(no és necessari ser jugador/a del club) 

 

REUNIONS DE PARES: 
 

Es convocarà una reunió amb els pares durant el mes de 
juny. Hi detallarem més l’activitat i resoldrem els vostres 
dubtes.  

C. E. MARISTES RUBÍ 

Organitza: 

CONTACTE 

Amb la col·laboració de: 
 



Us presentem el Campus d’Estiu del Club Espor-
tiu Maristes 2015!   

Ens  plau convidar-vos a 
participar en aquesta activi-
tat, dirigida a joves de 6 a 
18 anys, practicants d’hand-
bol, basquetbol o futbol sala 
o que es vulguin iniciar en 
un d’aquests tres esports.  

El nostre personal qualificat, així com monitors 
especialitzats i entrenadors convidats s’encarrega-
ran d’oferir una alternativa tant formativa com 
lúdica per practicar l’esport aquest estiu. 

RESPONSABLES: 
 
•  COORDINADOR: EDGAR CARRETERO 
•  MONITORS 

•  CARLOS MARÍN 
•  EL ISABET ROMERO 
•  JESÚS SANZ 
•  DANIEL ANDREU 
•  JORD I CAMPOY 
•  MONITORS HABITUALS DEL CLUB 

•  I D’ALTRES CONV IDATS 

Campus d’Estiu 2015 
PREUS I FORMA DE PAGAMENT:  
S’hauran de triar les setmanes de juliol que es vulguin junta-
ment amb l’esport que es desitgi. 

El Campus d’Estiu 2015 s’inicia el 30 de juny i finalitza el 31 
de juliol. L’horari del campus és de 09h a 14h. Podreu 
triar la combinació de setmanes que desitgeu. També podreu 
inscriure-us més setmanes un cop iniciat el campus seguint 
aquesta mateixa taula de preus. 

Pel que fa al sistema de pagament, es cobrarà repartit en tres 
rebuts bancaris durant el juny i juliol.  

 

!!!    CADA NEN REBRÀ UNA SAMARRETA 
REVERSIBLE D’OBSEQUI! 

ACTIVITATS : 
 

ENTRENAMENTS TÈCNICS-TÀCTICS 

Són aquells que permeten conèixer, exercir i mi-
llorar els fonaments tècnics i tàctics de l’esport 
triat. 

SESSIONS DE MULTIESPORT 

Es treballaran diferents esports als practicats al 
Club com el Beisbol, Bàdminton, Rugbi, Voleibol, 
Tennis, etc... 

SESSIONS FÍSIQUES 

En aquestes es treballaran les característiques físi-
ques bàsiques dels participants tot practicant-les 
amb activitats i jocs. 

SESSIONS DE TALLERS 

És la part més lúdica del Campus d’Estiu: allunyar-
nos una mica dels objectius esportius per renovar 
energies divertint-nos amb els companys. 

SESSIONS AQUÀTIQUES 

Cada setmana els nostres participants disposen 
d’una sessió aquàtica que es du a terme a les ins-
tal·lacions municipals de Can Rosés. 

EXCURSIONS 

A més a més de les activitats anteriors, realitzem 
sortides pels voltants de Rubí i la planificada per 
l ’ ú l t i m a  s e tm a n a  a l  T IB IDABO .  
(OPCIONAL — No inclosa) 

1 SETMANA 50,00 € 

2 SETMANES 98,00 € 

3 SETMANES 145,00 € 

4 SETMANES 194,00 € 

+13,50 € 

+26,00 € 

+38,30 € 

+50,50 € 

 CAMPUS BON DIA 

5 SETMANES 242,00 € +62,50 € 

DINAR 

+39,00 € 

+77,00 € 

+110,00€ 

+145,00 € 

+180,00 € 

NOUS SERVEIS!!! 

“BON DIA”: podeu deixar els vostres 
fills/es amb nosaltres entre les 8 i les 9 del 

matí! 

MENJADOR: Si ho necessiteu, també poden 
dinar amb nosaltres de 14h a 15.30. 


