CASAL D’ESTIU 2013 A L’EPIC
EPICCampus Joc Net
Seguint la línia de cada any, l’EPIC ofereix a tothom qui vulgui gaudir d’un estiu divertit, refrescant i ple
d’activitats el campus d’estiu, aquest any anomenat EPICCampus Joc Net! Voleu saber què farem?
Al llarg de les diverses setmanes, els nens, nenes, nois i noies gaudirem d’activitats a l’aire lliure en un entorn
natural, apartat de l’estrès i la rutina de les ciutats i del dia a dia. Farem gimcanes, esports i jocs diversos, ens
banyarem i farem guerres d’aigua, coneixerem esports nous, farem activitats i jocs en anglès, i moltes coses
més!
Per tal de fer-ho tot encara millor, farem excursions i, és clar, també passarem una nit a l’EPIC durant la tradicional acampada. Fins i tot aquest curs realitzarem alguns tallers i manualitats, i ja veureu quines coses som
capaços de realitzar! Els monitors i monitores, experimentats i amb grans dosis d’energia, ens guiaran i ens
acompanyaran tot el temps que estiguem allà, sempre supervisant i atents. I per als pares i familiars, tenim
un regal: el Club us convida a fer servir les instal·lacions de manera gratuïta! Un estiu complet, tant per als
més petits com per als més grans! I al final, us endureu un recull fotogràfic de totes les activitats!
Joc net i setmanes temàtiques
Aquest any el casal girarà sempre al voltant del joc net, de les implicacions de l’esport en el dia a dia i dels
valors que hi ha al voltant de l’esport. A més d’això, cada setmana hi haurà una temàtica secundària que
treballarem en certes activitats:
Nº de setmana
1
2
3
4
5

Dies
25/6 -28/6
02/7 -05/7
08/7 - 12/7
15/7 -19/7
22/7 -26/7

Temàtica
Juguem amb l’entorn
Coneixem jocs tradicionals
Ens mullem
Cooperem!
Ens expressem

I què farem? Esports variats, tallers diversos per experimentar amb l’entorn, manualitats que durem a casa,
la tradicional acampada a l’EPIC, un falshmob, el dia en família, sortides, jocs d’aigua i piscina...
...i moltes coses més!
Serveis addicionals
Els serveis addicionals que s’oferiran aquest any són:
- Servei de matiners: de 8:00 a 9:30.
- Servei de menjador + berenar + servei de monitoratge.
- Servei d’autocar privat:
		
· Recollida al matí amb parada a diversos punts de Terrassa i Matadepera a les 9:00 		
		
(l’hora exacta depèn de la parada).
		
· Tornada a casa amb parada a diversos punts de Terrassa i Matadepera a les 13:00.
		
· Tornada a casa amb parada a diversos punts de Terrassa i Matadepera a les 17:00.
- Servei de recollida: de 17:00 a 18:00.
Reunions informatives
Es realitzaran dues reunions informatives a les instal•lacions de l’EPIC Casino del Comerç:
· Dissabte 18 de maig de 2013 a les 17:00 h
· Dissabte 25 de maig de 2013 a les 12:30 h

Horaris i preus
MATÍ: 9:30 - 13:00
MATÍ + TARDA: 9:30 - 13:00 + 15:00 - 17:00

Nº de setmanes
1
2
3
4
5

MATÍ
MATÍ + TARDA
Preu abans del
Preu abans del
Preu
Preu
9 de juny*
9 de juny*
80 €
75 €
145 €
135 €
150 €
135 €
225 €
205 €
210 €
185 €
300 €
270 €
260 €
215 €
370 €
320 €
300 €
235 €
425 €
355 €
* Fins a un 20% de descompte!
MATINERS ACOLLIDA: 8:00 - 9:30
RECOLLIDA TARDA: 17:00 - 18:00

1 DIA (ESPORÀDIC)
1 SETMANA
5 SETMANES

Autocar privat
4€
18,5 €
87,5 €

SERVEI
Menjador + berenar Matiners acollida Recollida tarda
8,5 €
4,5 €
4,5 €
40 €
17,5 €
17,5 €
175 €
62,5 €
62,5 €
Descomptes

- Abans del dia 9: fins un 20 % de descompte activitats casal.
- Socis de l’EPIC: 10 % de descompte activitats casal.
- Si t’apuntes, per cada amic que portis: 5 % de descompte activitats casal (per cada amic)
- Germans: 2n germà 7 % de descompte activitats casal. A partir del 3r germà 12 % de descompte.
- Associats de la Federació d’Associacions Comerciants de Terrassa (FACT): 5% de descompte.
Recordeu que els familiars podreu gaudir gratuïtament de les instal·lacions!
* Els descomptes s’apliquen únicament sobre els serveis de campus matí, i campus matí i tarda.
** En el cas de germans, els descomptes més grans s’apliquen sempre sobre el germà de menys imports.
*** Descomptes no acumulables a excepció del descompte per amics: no és acumulable a descomptes
diferents, però el 5% de descompte per cada amic és il·limitat.
**** S’aplica sempre el descompte més elevat, a benefici de la familia.
Material que s’ha de portar
Banyador.				
Tovallola.				
Xancletes de bany.			

Gorra per al Sol.			
Crema protectora solar.		
Motxilla o bossa.

Sabates esportives.
Muda de recanvi.

Cada nen/a rebrà dues samarretes que regalarem i entregarem el primer dia que assisteixi al casal!
Durant el campus es pot necessitar material divers. En cada cas concret, ja s’avisarà a les famílies. Recordeu
en marcar tot aquest material, amb el nom i cognom del/la vostre/a fill/a.

Inscripcions

LLOC:

Les inscripcions es realitzaran a les instal•lacions de l’EPIC: C/ Castellassa nº 14, 08230 - Matadepera.
DOCUMENTACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ:
- Full d’inscripció degudament emplenat i autoritzacions específiques.
- 1 fotografia de carnet del nen/a.
- Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.
CONDICIONS DE PAGAMENT:
OPCIÓ 1: Abonar el 100% de la quota al fer la inscripció.
OPCIÓ 2: Abonar el 50% de la quota al fer la inscripció per reservar la plaça. La resta, el 50%, es liquidarà abans del dia 17 de juny.
*Els pagaments s’han de realitzar en efectiu.
BAIXES:
- Perquè la baixa sigui efectiva, caldrà omplir el full de baixes, demanar-ho al responsable.
- Una vegada realitzada la inscripció (sigui quin sigui el període) davant d’una baixa justificada (amb
certificat mèdic), es penalitzarà el 20 % del total de la inscripció a partir del moment en què es produeixi la baixa, en concepte de despeses d’organització i d’ocupació de plaça.
- Abans del inici del casal, les devolucions dels imports de les baixes que es produeixin per voluntat
pròpia es veuran penalitzades amb un 20 % del import total de la inscripció, en concepte de despeses
d’organització i d’ocupació de plaça.
- A partir del 15 de juny de 2013, no es realitzaran devolucions ni per baixa voluntària ni per modificacions.
- En les inscripcions del campus complet (5 setmanes, independentment dels serveis sol·licitats) no
s’acceptaran modificacions ni retorns del pagament total, atès que s’han vist afavorides de la prioritat
d’inscripció.
ATENCIÓ :
No s’acceptarà cap inscripció que no compleixi tots els requisits
o que no contingui tota la documentació correctament emplenada i signada.
Normativa general
- Màxima puntualitat per al bon funcionament del campus i de les activitats que s’hi desenvolupen.
- Tots els/les nens/es tenen l’obligació de mantenir un tracte de respecte amb els monitors i companys.
En cas que algun nen/a incompleixi la normativa, es notificarà als pares per escrit, mitjançant una nota, la
qual hauran de tornar signada. En cas que es produís de forma reiterada, l’organització del casal pot aplicar
pautes correctores i, si aquestes accions es continuen produint, es pot arribar de forma excepcional a l’expulsió.
- Qualsevol comunicat que modifiqui l’estada del/la vostre/a fill/a cal fer-lo per escrit, entregant-lo al responsable del casal.
- Si el/la nen/a no pot assistir, és necessari comunicar-ho per telèfon, trucant al 93 787 09 32 com a màxim
fins 9:15h.

PER A MÉS INFORMACIÓ
WEB

www.epiccasino.cat/epiccampus
CORREU

campus@epiccasino.cat
INSTAL·LACIONS

C/ La Castellassa, 14 - 08230
Pla de Sant Llorenç -Matadepera
TELÈFON

93 787 09 32
FACEBOOK

www.facebook.com/pages/Epiccampus/485579914830030
TWITTER

@EPICCampus

