DESCRIPCIO DE L’ACTIVITAT
Aquest Campus va dirigit a nens i nenes de 4 a 16 anys
Es realitza al Estadi Joan Serrahima conjuntament amb el Museu Olímpic i de l’esport en l’horari de:
09:00 a 13:00 h TORN DE MATI
09:00 a 17:00 h TORN DE TOT EL DIA
08:00 a 09:00 h ACOLLIDA

(sense dinar)
(dinar inclòs)
(si algú ho necessita)

preu: 3€ / dia

C/ del Polvorí 5 Telf: 93-423.80.35
CAMPUS OLIMPIA D’ATLETISME I ELS VALORS OLIMPICS
PRE-CAMPUS OLIMPIA D’ATLETISME I ELS VALORS OLIMPICS

De 6 a 16 anys
De 4 a 5 anys

Dintre del campus les activitats que realitzaran seran les següents: Principalment totes les disciplines de l’atletisme
combinades amb altres esports minoritaris, tallers, gincama, jocs de taula.
Es farà una sortida al Museu Olímpic lúdica i d’investigació de l’atletisme.
Es farà un dia de piscina al Club Natació Montjuïc
Els nens/es hauran de portar crema protectora pel sol, gorra, xancles i roba de recanvi cada dia (pels jocs d’aigua). També
hauran de portar estris per la seva higiene bucal.
Abans del començament del Campus us enviarem els horaris amb les diferents activitats i el menú via email.
Per qualsevol dubte o notificació podeu adreçar-vos a: secretaria.aac@gmail.com
O visitar la nostra web: www.aacatalunya.net
1er

TORN

___del 26 al 30 de juny

_

2on

TORN

___del 03 al 07 de juliol __

3er

TORN

___del 10 al 14 de juliol _ _

4rt

TORN

___del 17 al 21 de juliol _ _

DOCUMENTACIO QUE CAL APORTAR
Full d’inscripció i pagament de l’activitat
Fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat o certificat mèdic oficial dels infants, com a mesura per a garantir al
conjunt dels participants la prevenció front a la transmissió de malalties.
Fotocòpia de la targeta sanitària.

PREUS CAMPUS OLIMPIA D’ATLETISME
De 7 a 16 anys
MATI
DIA

60
150

PREUS PRE-CAMPUS OLIMPIA D’ATLETISME
De 4 a 6 anys
MATI
DIA

60
140

