CASAL D’ESTIU 2018 DEL H.C.SANT JUST

Sota la direcció esportiva d’ Edgar Fandos i Albert Garolera, Tècnics
Titulats Fecapa del H.C. Sant Just, es realitzarà durant dues
setmanes del mes de Juliol.

Dates i Categories:
- 1a Setmana: Del 16
entre els anys 2007 i
- 2a Setmana: Del 23
entre els anys 2007 i

al 20 de Juliol. Nens/Nenes nascuts/des
2012.
al 27 de Juliol. Nens/nenes nascuts/des
2012

Hi ha dos horaris de Campus, un seria de 9 del matí a 13 hores sense
dinar o de 9 a 5 de la tarda, que inclouria el dinar dels nens/nenes.
Els nens/nenes alternaran treball específic d’hoquei a pista i activitats
lúdiques en les instal·lacions, a més, gaudiran d’estones de
relaxament a la piscina del complex. Es imprescindible es saber
patinar correctament o ser membre de l’Escola d’OK per inscriure’s al
Casal d’Estiu

Que cal portar:
Tot el material necessari per a la pràctica de l’hoquei patins (Patins,
genolleres, canelleres, guants...).
Roba d’entrenament (una muda diària)
Roba de bany per la piscina, inclou xancletes, casquet i ulleres.

Preus per setmana:
- Horari de 9 a 13 hores sense dinar: 115 Euros per setmana.
- Horari de 9 a 17 hores amb dinar inclòs: 150 Euros per
setmana.
- Descompte especial 10% si es fan les dues setmanes

Per a realitzar la Inscripció cal fer l’ingrés del import corresponent al
compte corrent del Banc de Sabadell (és imprescindible que en
l’ingrés hi figuri el nom del nen o nena inscrit):
ES25.0081.0156.2100.0109.4915

Una vegada fet l’ingrés, s’ha d’enviar per mail còpia del mateix
juntament amb el full d’inscripció totalment omplert i la fulla
d’autorització de sortides a hcsj.comunicacio@hcsantjust.net.
Per a poder tramitar l’Assegurança Esportiva correctament davant la
Companyia d’Assegurances, no s’admetrà cap inscripció durant els 5
dies previs al començament de cada torn.

www.hcsantjust.net
hcsj.comunicacio@hcsantjust.net
Fem rodar el Club!!

