
1r TORN (72 €/torn)
1a SETMANA Del 25 al 29 de juny
2a SETMANA Del 2 al 6 de juliol

2n TORN (72 €/torn)
3a SETMANA Del 9 al 13 de juliol
4a SETMANA Del 16 al 20 de juliol

3r TORN (97,60 €/torn)
5a SETMANA Del 23 al 27 de juliol 
(26 i 27, festius)
6a SETMANA Del 30 de juliol al 3 d’agost
7a SETMANA Del 6 a l’10 d’agost

4t TORN (72 €/torn)
8a SETMANA Del 13 al 17 d’agost (15, festiu)
9a SETMANA Del 20 al 24 d’agost

5è TORN (72 €/torn)
10a SETMANA Del 27 d’agost a l’31 d’agost
11a SETMANA De 3 al 7 de setembre

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS TORNS I SETMANES

Consell Esportiu del Baix Penedès   
Carretera Sant Vicenç, 71-79  /  43700 El Vendrell 
Tel. 626 141 322 / 618 583 256  /  info@cebp.cat

de 4 a 14 anys (places limitades)

Campus multiesport 
ESTIU 2018

A partir del 4 de juny

Consell Esportiu del Baix Penedès
Ctra. Sant Vicenç, 71 - El Vendrell
626 141 322
Places limitades.
El Consell Esportiu del Baix Penedès es
reserva el dret d’anul·lar l’activitat o algun
dels grups d’edat en cas de no arribar a un
mínim de 10 inscripcions per grup i torn.

Per garantir la plaça i formalitzar la inscripció 
és imprescindible portar personalment al 
Consell Esportiu (ctra. Sant Vicenç, 71): el full 
d’inscripció, fotocòpia del DNI/NIE del nen/a 
(si en té i, en el cas que no en tingui, del 
pare/mare o tutor), fotocòpia de la targeta 
sanitària i el full de pagament.

Dilluns 11 de juny de 2018
A les 19.00 h
Lloc: Complex Esportiu Club Tennis Vendrell
(ctra. Sant Vicenç, 71 - El Vendrell)

DOCUMENTACIÓ

REUNIÓ DE PARES



Un any més, el CAMPUS MULTIESPORT D’ESTIU 
convida tots els nens i nenes d’entre 4 i 14 anys 
a gaudir de l’estiu fent allò que més els agrada: 
ESPORT.
L’activitat s’iniciarà el 25 de juny i finalitzarà el 7 
de setembre de 2018.
El campus seguirà tenint com a objectiu principal 
que els nens i nenes del Vendrell puguin gaudir 
durant les seves vacances escolars de l’esport, 
vist sempre des d’un vessant lúdic i formatiu.
La programació de les activitats es dissenyarà en 
5 torns en els quals es treballaran, mitjançant el 
joc, la tècnica i la tàctica de diferents esports. 
El treball específic de cadascun dels esports 
es combinarà, en les franjes d’edat més 
petites, amb activitats psicomotrius, tallers de 
manualitats vinculats als hàbits saludables i 
valors implícits a l’esport. D’altra banda, tots 
els grups realitzaran dues sortides per torn: una 
per l’entorn proper i una altra en la qual els nens 
i nenes tinguin la possibilitat d’iniciar-se en 
esports alternatius com la vela, l’escalada, etc.
Totes les activitats es desenvoluparan en l’ampli 
ventall d’instal·lacions esportives de les quals 
disposem al nostre municipi: pavelló municipal, 
pista d’atletisme, pistes de pàdel, pistes de 
tennis, piscina…

EDATS (nascuts entre el 2014 i el 2004)
MENUTS: 2014 - 2013      PETITS: 2012 - 2010
MITJANS: 2009 - 2007   GRANS: 2006 - 2004
HORARIS
De dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h
MENJADOR (del 2 de juliol al 31 d’agost):
de 13.30 h a 15.00 h

Dades del nen/nena
Nom i cognoms 
Data de naixement           /  /  Edat                     DNI/NIE document 
Nom del pare, mare o tutor 
Adreça          Població    CP 
Correu electrònic     Telèfon particular   Mòbil 
Informació bàsica del nen/nena
Sap nedar?          SÍ        NO      amb dificultat
És al·lèrgic/a?   A què?
Pren alguna medicació amb regularitat?    Quina?
Pateix hemorràgies sovint?    Pateix o ha patit convulsions? 
Es cansa amb facilitat?   Característiques del nen/a que cal destacar
Marqueu amb una creu les setmanes que farà el vostre fill/a 

1a setmana    
2a setmana   

5a setmana  
6a setmana   

9a setmana   
10a setmana 

      Menjador (marqueu, en el cas que desitgeu el servei de menjador).
        El servei de menjador només funcionarà del 2 de juliol al 31 d’agostde 13.30 h a 15.00 h.
Autoritzacions
Autoritzo l’infant a practicar les activitats anteriorment esmentades, en les condicions establertes. Faig extensiva 
aquesta autorització per prendre les decisions medicoquirúrgiques que sigui necessari adoptar en cas d’extrema 
urgència, sota la direcció facultativa.        SÍ         NO

Dono el meu consentiment per fer ús de la seva imatge en documentació i mitjans relacionats amb l’activitat (Llei 
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge).            SÍ         NO

Autoritzo el meu filla/a per sortir de l’activitat sense acompanyant un cop finalitzades les activitats.        SÍ          NO

En el cas que NO tingui autorització de sortida: El/la Sr./Sra.                                     amb DNI núm.                            , com a 
pare/ mare/ tutor/a de                                     , comunico les persones responsables del lliurament i recollida del nen/a 
seran  1                             relació:                     2                                 relació:                     3                                 relació:

Autoritzo el meu fill/a a realitzar totes les sortides i activitats que estiguin programades durant el Campus.         SÍ        NO 
Autorització del pare/mare o tutor, en conformitat amb l’article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

PREUS CAMPUS
TORNS: 1r, 2n, 4t i 5è - 72,00 €/torn
                 3r - 97,60 €/torn
SETMANA: 36,00 € /setmana
DESCOMPTES
25% dte. - Famílies nombroses i monoparentals  
 de categoria GENERAL
50% dte. - Famílies nombroses i monoparentals  
 de categoria ESPECIAL
El servei de menjador no té descompte.
PREUS MENJADOR
El servei de menjador funcionarà del 2 de juliol 
al 31 d’agost. 
31,00 €/setmana  /  6,80 € tiquet puntual
Per adquirir el tiquet puntual de menjador, cal avisar 
2 dies abans. No s’acceptarà cap inscripció fora dels 
terminis establerts.

FORMA DE PAGAMENT
El pagament es realitzarà mitjançant full 
d’ingrés bancari al número de compte indicant 
el nom de l’infant i la setmana: 
ES45 0182 2968 5302 0023 7184

CAMPUS MULTIESPORT
ESTIU 2018

Què cal portar?
Roba còmoda i que es pugui embrutar, calçat 

esportiu lligat i crema solar posada de casa. 

PER A LA PISCINA: banyador, tovallola, xancle-

tes, casquet de bany i una muda de recanvi. 

S’aconsella que l’esmorzar es porti en una 

carmanyola (preferiblement fruita) i que no 

es portin làctics o derivats. 

Els nens i nenes hauran de portar una can-

timplora amb aigua o una ampolla d’aigua. 

Tots els objectes han d’anar marcats amb el 

nom. 

FULL D’INSCRIPCIÓ

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
s’informa la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer de l’Ajunta-
ment del Vendrell, amb la finalitat de realitzar la gestió de la sol·licitud. Així mateix, s’informa de 
la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a qualsevol de les 
oficines del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Vendrell (plaça Vella, 1, del Vendrell, 
o avinguda de la Generalitat, 32, de Coma-ruga). 

El Vendrell,              de                           de 2018 
Signat el pare/ mare o tutor

3a setmana   
4a setmana   

7a setmana  
8a setmana  

11a setmana  


