
CASAL AQUÀTIC 2014
Requisits

Nens i nenes nascuts entre el 2002 i el 2009

DoCUmeNTACIó

· Full d’inscripció omplert
· Fotocòpia del DNI o llibre de família
· Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne
· Full d’autorització i responsabilitats signat pel pare/ 
 mare o tutor legal

Preus  No socis     Socis/abonats

Casal aquàtic 2013  235€ 199€

Per setmanes 55€ 45€

1a setmana 39€ 29€

Darrera setmana 47€ 39€

Reunió Informativa Casal per pares i mares

· Dia: Dijous 19 de Juny
· Hora: 20:00h
· Lloc: Centre Cívic santa Anna

El preu inclou en tots els casos una 
assegurança d’accident que 
cobreix l’assistència 
mèdica dels alumnes.

Informació i inscripcions

Piscines municipals Joan Riera Rius
Josep Mª Pallàs, 1 · 08500 Vic
Tel.: 93 885 31 21 · e-mail: info@vicetb.cat
www.vicetb.cat

ACTIvA’T AL vIC-eTB



El Casal d’Estiu Aquàtic és la millor opció per a gaudir d’un estiu ple 
d’activitats dins i fora de l’aigua. Aquest casal incorpora activitats 
esportives, jocs i sortides per a viure un estiu divertit i educatiu 
des del 25 de juny fins el 31 de juliol. Casal apte per a nens i nenes 
nascuts entre el 2002 i el 2009. 

infoRmACió 

Horari: de 8:30 a 13.30 h (activitat de 9 a 13 h)
Dies: de dilluns a divendres
Dates: del 25 de juny al 31 de juliol 
Places: 40 
Inscripcions: a partir del 5 de maig

ACTIvITATS
El casal compta amb activitats dividides en 3 grans blocs.

pisCinA

· Curset de natació (1 hora diària de dilluns a dijous)
· Lleure
· Jocs aquàtics
· Jocs sub-aquàtics
Comptem amb monitors i socorristes titulats 

tAlleRs

· Manualitats
· Jocs educatius
· Activitats lúdiques

espoRts

· Futbol
· Futbol sala
· Bàdminton
· Jocs d’activitat física

A més cada divendres es farà una sortida o activitat diferent. 
Durant la setmana s’informarà els pares en què consisteix i si hi ha 
cap necessitat especial. 

Capbussa’t als cursets de natació del Vic-ETB i aquest estiu podràs 
aprendre i millorar la teva capacitat nedadora. Al club tenim cursets 
de natació per a totes les edats i en diferents franges horàries perquè 
siguis un crack del medi aquàtic. 
 
DATeS
1a quinzena · de l’1 al 4 i del 7 al 10 de juliol
2a quinzena · del 14 al 17 i del 21 al 24 de juliol

CuRsets peR A nens i nenes De 2 A 4 Anys (8 Alumnes)

1a i 2a quinzena
Horaris: de 17.30 a 18.10 h i de 18.20 a 19 h 

Preus
No soCIs   soCIs/ABoNATs
82,70€/quinzena  61,80€/quinzena

CuRsets peR A nens i nenes De 5 A 7 Anys (10 Alumnes)

1a i 2a quinzena
Horaris: de 17.30 a 18.10 h

Preus
No soCIs   soCIs/ABoNATs
69,10€/quinzena  51,40€/quinzena

CuRsets peR A nens i nenes De 8 A 12 Anys (12 Alumnes)

1a i 2a quinzena
Horaris: de 18.20 a 19.00 h

Preus
No soCIs   soCIs/ABoNATs
63,30€/quinzena  46,40€/quinzena

INICI DeL CURS: 1 o 2 de juliol

DIeS: dilluns i dimecres o dimarts i dijous

HoRARIS: de 8.30 a 9.15 h o de 20.15 a 21 h

DURADA: 8 sessions

DIeS I DATeS:

DIJoUS (del 3 al 24 de juliol): 16.45 a 17.15

DIveNDReS (del 4 al 25 de juliol): 18.20 a 18.50

Preus
No soCIs   soCIs/ABoNATs
45€   38,75€

Requisits
· Edat: entre 4 mesos i 3 anys.
· Ús obligatori de gorro per part de l’acompanyant.
· Ús de bolquers especials per part del nadó.
·  És aconsellable que els nens realitzin l’activitat sempre amb la 
mateixa persona.

INSCRIPCIoNS (per a tots els cursos i activitats)
· obertes a partir del 5 de maig
· No es poden fer telefònicament
· Els pagaments es faran en el moment de formalitzar la inscripció
· Un cop realitzada la inscripció, no es faran devolucions.

CASAL AQUÀTIC 2014 CURSeTS De NATACIó
Juliol 2014

CURSeTS PeR ADULTS 
Juliol 2014

ACTIvITAT PeR NADoNS
Juliol 2014

Preus  No socis     Socis/abonats

Matí  57,95€ 46,45€

Vespre  77,25€ 55,65€


