De nou tornem aquest estiu amb el 2on. Campus d’Hoquei organitzat pel Club Patí Independent La Sagrera.
Comptant en aquesta ocasió com a coordinador del Campus amb en Pol Macià, jugador Sènior en la categoria de
Nacional Espanyola.
En el campus es combina l’aprenentatge i millora de les tècniques de l’hoquei amb l’activitat de piscina dirigida diària
i està obert a nenes i nens amb edats compreses entre els 4 i els 12 anys (nascuts entre el 2010 i 2002, ambdós
inclosos), tant si ja practiquen l’hoquei com si volen iniciar-se en aquest esport.
Com a novetat d’aquest any, el Campus comença el 25 de juny i acaba el 25 de juliol, en horari de matí i tarda de
9:00 a 17:00 hores, amb el dinar inclòs. Es pot fer per setmanes o tot sencer. Aquells nens o nenes que només els
interessi en horari de matí també podran fer-ho.
La data límit per rebre les pre-inscripcions és el 16 de juny.
Els interessats un cop complimenteu la pre-inscripció ens la feu arribar personalment els dies d’entrenament al Club
(dilluns, dimecres o divendres de 5 a 7) o per e-mail a secretaria@cpisagrera.cat
Per a qualsevol ampliació d’informació personalitzada no dubteu en trucar-nos als telèfons 609 840 200 (Josep M.)
o al 629 42 59 46 (Toni).

Setmana

1
2
3
4
5

Dates
Del 25 al 27 de juny
Del 30/6 al 04/7
Del 07/7 al 11/7
Del 14/7 al 18/7
Del 21/7 al 25/7

Altres descomptes
Per jugador del CPI
Per germà al campus junts
Per més de 3 jugadors del
mateix equip*

Preu
75€
125€
120€
120€
120€

%
10%
10%
10%

Setmanes
Combinades

Descompte

Preu

1+2
1+2+3
2+3
1+2+3+4
2+3+4
1+2+3+4+5

10%
15%
15%
30%
25%
35%

180€
272€
208€
308€
274€
364€

*No acumulable a altres descomptes
El Club es reserva el dret de cancel·lar setmanes per manca d’inscrits.

PRE-INSCRIPCIÓ
DADES PARTICIPANT
Nom i Cognoms
Adreça
Data de naixement
Telèfons de contacte

Mòbil pare

Mòbil mare

Altres:

Adreça correu electrònic
Club d'hoquei
QUAN M'APUNTO?
Setmana

Marqueu amb una X
De 9:00 a 17:00

Una vegada ens feu arribar la pre-inscripció ens posarem en contacte
amb vosaltres per informar-vos de com formalitzar la inscripció definitiva.

1. del 25 al 27 de juny
2. de 30 de juny al 4 de juliol
3. del 7 al 11 de juliol
4. del 14 al 18 de juliol
5. del 21 al 25 de juliol

Nom i signatura pare/mare/tutor:

