
I molt més!

Activitats esportives
Psicomotricitat
Gimcanes ambientades
Expressió corporal i danses
Jocs d'orientació
Tallers creatius i saludables
Tallers mediambientals
Activitats aquàtiques

PLACES LIMITADES

CAMPUSCAMPUS
D'ESTIUD'ESTIU  

 

PER A MÉS
INFORMACIÓ

informacion@dicdrac.net
 

Tel. 615 221 223
 

C. de Can Calafat 63, Polígon de
Son Oms. Complex Naves

Blancas. Oficina 64
07199

L'ús de material de flotació en
piscina serà obligatori en

participants nascuts els anys
2018, 2019 i 2020.

SON HUGOSON HUGOSON HUGO

SEGUEIX-NOS EN
XARXES SOCIALS

@dicdrac
www.dicdrac.net

Activitats que realitzarem:

ESPORTIU I DE TEMPS LLIUREESPORTIU I DE TEMPS LLIURE

20232023



108 €

Foto tipus carnet del/de la participant.
Foto o fotocòpia de la targeta sanitària (Seguretat Social o assegurança privada).
PROGENITORS/RES SEPARATS/ADES: han de dur el document de custòdia del/de la menor.

PREUS I HORARIS

206 €

En realitzar la inscripció de 2 o més germans/nes en el mateix torn, s'aplicarà un descompte del 15% a partir del
segon germà, únicament en activitats ordinàries 9-14 h. També s'aplicarà el descompte en famílies nombroses i
en monoparentals acreditades degudamet amb el llibre de família.

SON HUGOSON HUGOSON HUGO   
  20232023

63 €

El nostre campus d'estiu va dirigit a nins/nines i joves d'entre 3 i 14 anys. Serà una experiència educativa
plena de diversió. Compartirem la nostra passió per la naturalesa, l'esport, les danses… i passarem
moments inoblidables. Publicarem al nostre web la programació d'activitats setmanals, les circulars i els
menús perquè no perdeu detall de com ens ho passarem de bé.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INSCRIPCIÓ

12,5 €

52,5 €

25,5 € 50,5 €

77,5 €32,5 €

Les inscripcions s'admeten per ordre d'entrada i es confirmen amb el pagament, fins a esgotar-se les places.
En cas de renúncia de la plaça del campus, només es realitzarà la devolució de l'import si es comunica per
correu electrònic amb 72 hores d'antelació.

25,5 €

25,5 €

50,5 €

50,5 €

15 €

15 €

15 €

154,5 € 39 €

EN LÍNIA

El 50% de les inscripcions es realitzarà en modalitat "En línia" i el 50%
es farà de manera presencial, fins que hi hagi places.

Entrant al web
Al web trobareu les instruccions per a realitzar la
inscripció.
Una vegada realitzada, rebreu un correu electrònic
amb l'import a pagar (tindreu 48 h per a respondre
adjuntant-hi el comprovant de la transferència).
Mètode de pagament: transferència.

Heu de dur el formulari d'inscripció emplenat (el
trobareu al web).
HA D'ESTAR SIGNAT PELS/PER LES DOS/DUES
PROGENITORS/RES.
Heu de dur fotocòpies de la documentació
necessària per a la inscripció.
Mètode de pagament: efectiu o bizum.

Les renovacions per al mes d'AGOST es realitzaran a Son Hugo la primera quinzena de juliol.
Les renovacions per al mes de SETEMBRE es realitzaran a Son Hugo la primera quinzena d'agost.

5 DE MAIG DE 9 A 14 h, FINS QUE QUEDIN
PLACES 

 

PRESENCIAL
 

 (SON HUGO)
 

RENOVACIONS

ACTIVITATS 
(9-14 h)

GUARDERIA MATINERA
(7.30-9 h)

GUARDERIA D'HORABAIXA 1
(14-15.30 h)

GUARDERIA D'HORABAIXA 2
(15.30-17 h)

MENJADOR
(14-15.30 h)

SERVEIS DISPONIBLES
26 A 30 DE JUNY MES 1 A 8 DE SETEMBREQUINZENA

 

DESCOMPTES

CANCEĿLACIONS

www.dicdrac.net

 
 (A LES INSTAĿLACIONS DE SON HUGO)

 

1 al 15 o 16 al 31

 
1 AL 31

 
Horari entrada: 8.30-9 h / Horari sortida: 14-14.30 h

12,5 €

12,5 €

DE LES 8 h DEL DIA 2 FINS A LES 20 h
DEL DIA 3 DE MAIG


