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KID
FIT

de 3 a 15 anys

22 de juny a 10 de setembre
Campus_KidFit_ParcgarraF

El millor esport
amb la màxima diversió
a les millors instal·lacions.
PÀDEL

20%

NATACIÓ
KIDFIT ENGLISH

Vine al campus
3 setmanes o més!

KIDFIT GOURMET

T’estalviaràs el 20%

per a germans i
germanes que vinguin
junts: 1er 10%, 2on
15% i 3er 20%.

des del tercer torn.

EXPLORER
Els nens i nenes del Campus KIDFIT del CEM PARCdelGARRAF,
fan activitats esportives a les nostres piscines, a les sales
climatitzades, i a les pistes de pàdel i d’atletisme. Amb seguretat,
en grups reduïts i sota la supervisió i dinamització del nostre equip
de monitors infantils i esportius. Moltes activitats es desenvolupen
introduïnt l’anglès, cada setmana tenim un tema com a fil
conductor de les activitats, organitzem sortides de caràcter cultural
i lúdic, i els divendres fem representació teatral: esport, activitats i
diversió en les millors instal·lacions!
Data
Del 22/6 al 10/9.
setmanals.

Famílies!
Descomptes

Preus

estada bàsica, de 09:00-13:30h
Nen/a abonat/da
Fill/a d’abonat/da
No abonats/des

67,90 €/setmana
70,20 €/setmana
79,80 €/setmana

REGALS

Cada nen/a rebrà de regal el Kit KidFit’20
(bossa, samarreta i gorra) fins a exhaurir
existències.

Dilluns a divendres (laborables) en torns
D’

Edat dels nens i nenes
3* a 15 anys. *Nascuts abans de l’1 de juny de 2017.

S C RIP CI Ó

Serveis opcionals

Els imports s’han d’afegir a l’estada bàsica

Lloc
CEM PARCdelGARRAF, Ronda Ibèrica 60.
Horari
9.00 - 13.30h, amb possibilitat d’acollida des de les 8h, i també de
13.30 a 14.00h. Opció de dinar amb monitoratge (fins a les 15h,
juny, juliol i setembre), o dinar + tarda + Enjoy English Afternoon
(fins a les 17h, juny i juliol).
Documentació necessària
Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social de l’inscrit i import de
l’activitat.

Serveis opcionals
per adaptar-nos a
les teves necessitats

IN

Menú
SALUDABLE
Acollida 8:00 am
i 13.30-14.00h.
Torns
setmanals

Dinar i Monitoratge
estada de 9.00 a 15.00h

Setmana
Dia

+59,00€
+13,90€

Dinar, Tarda i
Enjoy English 3d/setmana
estada fins les 17.00h

Setmana
Dia

+86,90€
+20,00€

Acollida
des de les 8.00 fins les 9.00h
i de 13.30 a 14.00h

+1€/ús

parcdelgarraf.cat
Parcdelgarraf_Esportiulapiscina
Parc_i_Esportiu
Parcgarraf_esportiupiscina
Campus_KidFit_Parcgarraf
Ronda Ibèrica 60 · 08800 Vilanova · 93 814 72 95 · info@parcdelgarrafsport.com

Col·labora

