
      CLUB ESPORTIU MARISTES RUBÍ 

Rubí, 1 de setembre del 2015 
Estimades famílies, 

Com ja és tradició al nostre club, hem preparat l’Stage Esportiu 
2016 amb l’objectiu que tots els nens/es del nostre club puguin gaudir 
d’unes jornades de formació esportiva. A continuació,  us informem de 
totes les dades referents a l’Stage, així com de l’autorització i reserva de 
places. 
 

REPETIM A “EL ROBLEDAL”. T’ESPEREM! 
 

Lloc: Instal·lacions de la casa de colònies El Robledal, a Sant Julià de Vilatorta 
Data de l’stage: 25, 26 i 27 de setembre 
Monitors: Per cada deu jugadors/es, hi haurà un entrenador del Club. 
Allotjament: 

 L´allotjament dels jugadors/res : 2 pensions completes 
 Calendari de la sortida:   

DIVENDRES 25 DISSABTE 26 DIUMENGE 27 

18.30 Sortida 
 
20.00 Arribada i 
condicionament.  
 
21.00 Sopar 
 
22.00 Activitats de 
nit 
 
23.30 Hora de 
dormir. 

08.30 Esmorzar 
09.00 Inici d’activitats 
(entrenament, hora 
d’estudi, jocs esportius, 
condicionament físic...) 
13.30 Dinar 
17.00 Inici d’activitats 
(entrenament, hora 
d’estudi, jocs esportius, 
condicionament físic, 
tallers...) 
21.00  Sopar 
22.00 Jocs de nit  
23.30 Hora de dormir 

8.30 Esmorzar 
9:00 Inici de les 
activitats: (entrenament, 
hora d’estudi, jocs 
esportius, 
condicionament físic,...) 
13.30 Dinar  
16.30 Hora de recollida 
17.00 Tornada cap a Rubí 

 
Per a tots els que assisteixin a l’Stage, se’ls donarà la informació completa sobre 
l’estada.  Autocars: 

 Hora de sortida de Rubí divendres: 18.30h  
 Hora d´arribada a Rubí diumenge: 18.30h   

 

Preu: 84 € l’estada del jugador/a. *Depèn del nombre de jugadors finals. 

 
Forma de pagament: Es cobraran QUATRE mensualitats, juntament amb 

les quotes del Club d’octubre, novembre, desembre i gener, de 21€ 
cadascuna. Per qualsevol qüestió, no dubteu a posar-vos en contacte amb 
nosaltres o venint a la Oficina Tècnica del Club (de dilluns a divendres de 17.30 a 20.30h). 

 
Es necessiten un mínim de 40 jugadors per realitzar l’Stage de pretemporada. 

 
CAL RETORNAR LA RESERVA ABANS DEL 20 DE SETEMBRE. 

 
........................................RESERVA DE PLACES........................................ 
 
En/Na:_______________________________________________________ pare/mare de  

_______________________________________________ de la secció ___________ 

de la categoria _____________ autoritzo el meu fill/a fer l’Stage 2015-2016. 


