CASAL ESPORTIU DE NADAL 2017-2018
Hola, som l’Edgar Fandos (Titulat en AAFE i actualment estudiant de 4rt curs de CAFE a
la URL-Blanquerna) i l’Albert Garolera (Estudiant de 4rt curs de CAFE a la URLBlanquerna) tècnics de les categories base del club i encarregats del “Casal de Nadal
H.C. Sant Just” d’aquesta temporada 2017-2018.
El casal es realitzarà els dies 27/28/29 de desembre(1er Torn) i 2/3/4/5 de gener (2on
Torn)de 9:00 a 14:00 i estarà destinat a nens/nenes de les categories “Escola” “Iniciació” - “Prebenjamí” –“Benjamí” i alternarem treball específic d’Hoquei Patins a
pista i diferents activitats lúdiques a les instal·lacions del Complex Esportiu La Bonaigua,
incloent la piscina coberta.

HORARI DEL CASAL:
HORA:

ACTIVITAT A REALITZAR:

9:00-9:20

Acollida.

9:20-10:20

Esmorzar + Jocs.

10:20-10:40

Vestidors (Roba d’entrenament).

10:40-12:00

Entrenament Hoquei Patins.

12:00-12:20

Vestidors (Roba de bany).

12:20-13:25

Piscina coberta.

13:25-13:45

Vestidors (Roba de recanvi).

13:45-14:00

Recollida.

Les hores de les activitats són orientatives, i en cas de que el numero d’inscripcions
sigui elevat realitzarem els grups necessaris; separats per edats/categories on mentre
uns grups realitzant l’entrenament de hoquei a la pista interior que es marca a l’horari,
els altres grups estarà a la piscina o fent altres activitats i viceversa.

QUE CAL PORTAR:
-Roba Esportiva / d’entrenament.
-Tot el material necessari per la practica de l’Hoquei Patins (Si algun nen/nena d’escola
no disposa de patins nosaltres en tenim).
-Roba de bany per la piscina (Banyador, xancletes, ulleres i sobretot casquet de bany!!).
-Roba de recanvi per després de l’entrenament.
-Esmorzar i cantimplora/ampolla d’aigua.
-Moltes ganes d’aprendre i passar-s’ho bé!
PREU DEL CASAL:
El preu estipulat pel 1er Torn es de 47€ per nen/nena. El preu del segon Torn és de 59€
si s’agafen els dos torns el preu serà de 89€. Si fos necessari el servei d’acollida amb
algun nen/nena s’aplicarà un extra de 8€ per torn. Acollida de 8:00 a 9:00.
Per a realitzar la Inscripció cal fer l’ingrés del import corresponent a la compte corrent
del Banc de Sabadell (es imprescindible que en el ingrés hi figuri el nom del nen o nena
inscrit):
ES25.0081.0156.2100.0109.4915
Una vegada fet el ingrés, s’ha d’enviar per mail copia del mateix juntament amb el full
d’inscripció totalment omplert i la fulla d’autorització de sortides a
hcsj.comunicacio@hcsantjust.net. També es pot portar els dos fulls omplerts i la copia
del Ingrés a la oficina d’entitats del Complex Esportiu la Bonaigua de dilluns a divendres
amb horari de 17:45 a 20:15 hores.

DATA LIMIT INSCRIPCIÓ 19 DE DESEMBRE

