PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
• Del 12 de març al 6 d’abril (ambdós inclosos). Distribució de número
d’ordre d’inscripció a www.barcelona.cat/vacances
• Dimecres 11 d’abril. Publicació d’ordre i horaris d’inscripció
• Divendres 13 d’abril enviament SMS a les famílies amb l’horari
d’inscripció.
• Dissabte 21 d’abril. Inscripcions presencials al CEM OLÍMPICS
segons horari assignat.
• El pagament es podrà efectuar amb targeta o efectiu en el moment
de la inscripció.
• Caldrà portar una fotografia mida carnet, una fotocòpia de la
targeta sanitària o de la mútua del nen/a i una fotocòpia del carnet
de vacunació.
• Dilluns 23 d’abril - INSCRIPCIONS OBERTES per aquelles famílies
que no hagin participat en el sorteig. Places limitades.

REUNIÓ INFORMATIVA
• Divendres 15 de juny a les 17:30h al CEM OLIMPICS.

DOSSIER INFORMATIU
• Trobareu tota la informació sobre l’organització i els menús del
Campus a www.cemolimpics.cat/campusolimpia

OLIMPICS, CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS
Passeig Vall d’Hebron 166-176
Tel: 93 428 39 52
Accessos:
Metro: Vall d’Hebron i Montbau (L3-L5)
Bus: H4-B19-V21-27-60-76
Ronda de Dalt, sortida 5

www.cemolimpics.cat
Troba’ns a:

Edats i modalitats
3-5 anys (2015-2012*)

6-8 anys (2011-2009)

Descripció de les activitats
CAMPUS

PRE-ESCOLAR

PREESCOLAR
Iniciació esportiva als esports col·lectius i individuals, circuits
motrius, tallers manuals.

POLIESPORTIU

CAMPUS

GIMNÀSTICA RÍTMICA*
9-12 anys (2008-2005)

POLIESPORTIU

FUTBOL SALA*

8-12 anys (2009-2005)

Futbol, bàsquet, hoquei, handbol, voleibol, esport de raqueta, jocs
tradicionals, etc.

CAMPUS

VOLEIBOL

FUTBOL SALA
2h diàries de futbol sala, bàsquet, hoquei, handbol, voleibol, esport
de raqueta, jocs tracicionals, etc.

VOLEIBOL

13-16 anys (2004-2002)

CAMPUS

FITNESS JOVE (MATÍ)*

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Preus per torn
De 9 a 13h

76,15€

De 9 a 17h

151,80€

Servei d’acollida de 8 a 9h de dll. a dv.

20,00€

1er Torn

Mínim de 2h diàries de gimnàstica rítmica, bàsquet,
hoquei, handbol, voleibol, esport de raqueta, jocs
tradicionals, etc.

CAMPUS

VOLEIBOL

Mínim de 2h diàries de voleibol, bàsquet, hoquei,
handbol, esport de raqueta, jocs tradicionals, etc

Torns i dates

CAMPUS

Del 25 al 29 de juny

2on Torn

Del 2 al 6 de juliol

3er Torn

Del 9 al 13 de juliol

4rt Torn

Del 16 al 20 de juliol

5è Torn

Del 23 al 27 de juliol

6è Torn

Del 3 al 7 de setembre

* Els nens del 2015 hauran d’haver fet els 3 anys abans de l’inici del Campus.
* Fitness jove només s’ofereix en horari de 9h a 13h.
* La modalitat de Futbol Sala no estarà disponible durant el 6è torn.
* La modalitat de Gimnàstica Rítmica es realitzarà només en horari de 9h a 13h
durant el 6è torn.

FITNESS JOVE

Una activitat dirigida diària (body pump, cycling, zumba, body
combat, circuits, etc), futbol, bàsquet, hoquei, handbol, voleibol,  
esport de raqueta, jocs tradicionals, etc.
Tots els campus inclouen una ACTIVITAT AQUÀTICA diària, ja sigui en
piscina interior o piscina descoberta.

•
•
•
•

Per a usos puntuals del servei d’acollida i de menjador, adreceu-vos a la recepció del CEM OLIMPICS.
Els Campus de 9h a 17h inclouen el dinar.
Preus amb el 21% IVA inclòs.
La durada del torn de setembre pot variar segons la data d’inici del curs escolar que fixi el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

