CAMPUS DE NATACIÓ'17
CENTRE D’ALT RENDIMENT

INFORMACIÓ:
DATES:

del 26 al 30 de juny'17
del 4 al 8 de setembre’17

LLOC:
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat
DIRIGIT A: Nens i nenes nascuts entre 1999 i 2005 (de 12 anys i fins a 18) , amb lesió cerebral.
Nº DE PLACES: Mínim 10 places per poder fer-se el Campus.
** No es podrà fer inscripció que no compleixin amb l’edat mínima establerta (12 anys), per
normativa del CAR.
PREU: 100€ / Setmana
L’objectiu del Campus és aprendre i millorar aspectes tècnics de la natació a través d’un ambient de
treball, de companyonia i diversió.

El treball que es durà a terme és el següent:
Sessió de matí:
Dedicada exclusivament a la natació:
 Desenvolupament de les sessions: treball dels aspectes tècnics de la natació
Sessió de tarda:
 Piscina.
 Futbol/Volei platja
 Gimcana esportiva
 D'altres esports
Què inclou?
 2 monitors esportius (ràtio 2/10, més de 10, s'incrementarà en funció de les edats i nivells), en
règim de pensió completa.
Requeriments:
 Saber nedar sense ajut de material auxiliar.
 Llicència esportiva per la FECPC.
Amb la col·laboració:

CAMPUS DE NATACIÓ'17

Preinscripcions:
Per la setmana de Juliol: Fins el 30 de maig
Confirmació i pagament: del 20 al 22 de juny
Cancel·lació de la inscripció setmana de Juliol: Fins al 20 de juny, es retornarà el 100% del import, a partir
del 20 i fins el inici del campus es retornarà el 50%.

Per la setmana de Setembre: Fins el 21 de juliol
Confirmació i pagament: del 29 a l'1 de setembre
Cancel·lació de la inscripció setmana de Setembre: Fins al 29 d’agost, es retornarà el 100% del import, a
partir del 29 i fins el inici del campus es retornarà el 50%.

Per més informació i enviament de la documentació:
fecpc@fecpc.cat

Amb la col·laboració:

93-308 05 22

