Físics i Estatges Estiu 2018
Categoria U10
Físics Estiu 2018
Data d’Inici: 30 de Maig del 2018
Anys de naixement: 2009 i 2010
Responsable Categoria: Alejandra Riveros
Programa:
Juny:
Dimecres de 17h30-19h30 Lloc:Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Encamp
Dissabte de 9h15-13h30

Lloc : per avisar segon al calendari adjuntat.

Sense servei de transport els dimecres. Servei de transport els dissabtes si es possible.
Aquestes activitats són sense cost.
Juliol :
De dilluns a divendres de 9h15-13h30. Lloc: En funció del calendari d’activitats.
Les setmanes de juliol són:
Setmana 1: Dilluns 2 al 6
Setmana 2: Dilluns 9 al 13
Setmana 3: Dilluns 16 al 20
Setmana 4: Dilluns 23 al 27
La participació al programa de juliol només es permet als nens que assisteixen als físics
dels dissabtes del mes de juny, i/o les sessions entre setmana de juny.
Les activitats de juliol, sobre una base diària (subjecte a modificació) són les següents:
BTT o Excursió, Rollers, Circuits / Jocs / Piscina Encamp i Activitats lúdiques com Bosc
Aventura, WaterJump o altre. (Aquesta activitat podria durar tot un dia de 9h00-17h00
i dependrà de la programació).
Quota: 35 euros per persona per setmana de juliol. Aquest preu inclou les activitats
com Bosc Aventura o Water Jump o altres que requereixin material específic i s’ha de
pagar entrada. La quota sempre és la mateixa indiferentment si participa 1 dia o 5 dies
a la setmana.

Inscripció Físics:
Obligatori a través del club al correu electrònic: info@esquiclubpcgr.com .Termini
d'inscripció fins al 15 de Maig del 2018.
A causa de l'alta demanda de l'estiu passat, tots els participants s'hauran d'inscriure a
l'oficina indicant amb precisió les setmanes que assistiran. Per un bon
desenvolupament de dites activitats no es permetrà una assistència irregular sense cap
justificació.
El programa en detall i la llista del material detallat es proporcionaran a cada
participant que s'inscrigui quan tanquem les inscripcions a partir del 15 de maig.
Estatges Estiu/Tardor 2018 Categoria U10
Els preus es calculen en funció del nombre d' inscripcions i detalls del cost exacte.
Les dades de viatge i material es comunicaran amb un mes d'antelació.
La participació als estatges d’esquí serà solament possible pels nens/nenes que han
participat en els físics de juny i juliol i durant al tardor (dimecres i/o dissabte)
Físics - La Cerdanya.
3 al 7 de setembre del 2018.
5 dies (4 nits)
Entrenadors : Alejandra Riveros i Adrian Jauregui
Preu : 200 euros (indicatiu)
Les activitats inclouen BTT, Rollers, excursió, piscina, jocs. La inscripció a aquest
estatge només es permès als nens que assisteixen als entrenaments físics el mes
de juliol.
Últim dia per inscriure’sel divendres 6 de juliol per correu electrònic.
Esqui Stubai – Austria.
27 octubre al 4 de Novembre del 2018
9 dies (8 nits)
Entrenadors : (per confirmar segon els inscrits)
Preu : 800 euros (indicatiu)
Solament podran participar en aquest estatge nens/nenes nascuts l’any 2009 (2on any
U10)
Mes endavant enviarem informació detallada d’ aquest estatge.
Per a qualsevol informació addicional sobre el programa poseu-vos en contacte amb
la Juliet al tel. 361.718.

