CASAL D’ESTIU A L’EPIC 2015
Casal EPICCampus Un món de tots!
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 Un món de tots! 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!
Aquest estiu, a més, els nens i nenes gaudiran de la possibilitat d’experimentar, viure i veure coses ben
diferents cada setmana. Les temàtiques seran més variades que mai, incidint sobretot en la relació de les
persones amb el seu entorn. Destacarem la importància de respectar la natura i tot allò que ens aporta i
descobrirem les diferents maneres que tenim d’interactuar amb el món a través dels nostres sentits. Ho
combinarem tot amb sessions refrescants a la piscina i grans dosis de diversió i noves amistats.
“Un món de tots” i setmanes temàtiques
Degut a la situació privilegiada del campus en plena natura, el fil principal de les activitats serà l’activitat
física i l’esport. No oblideu però, que realitzarem moltes altres activitats no esportives que ens permetran
viatjar pel món de la imaginació i viure experiències noves! A més d’això, cada setmana hi haurà una temàtica
secundària que treballarem en certes activitats:
Nº de setmana
1
2
3
4
5
6

Dies
22/6 -26/6
29/6 -03/7
06/7 - 10/7
13/7 -17/7
20/7 -24/7
27/7 -31/7

Temàtica
Els colors ens envolten
Els 5 sentits
El reciclatge
L’univers
El planeta Terra
Els esports desconeguts

Recordeu que realitzem diverses excursions d’entorn!
I què farem? Esports variats, tallers diversos per experimentar amb l’entorn, manualitats que portarem a
casa, la tradicional acampada a l’EPIC, sortides, jocs d’aigua i piscina...
...i moltes coses més!
Serveis addicionals
Els serveis addicionals que s’oferiran són:
- Servei de matiners: de 8:00 a 9:30.
- Servei de menjador + berenar + servei de monitoratge.
- Servei d’autocar/taxi 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 -> Servei de monitoratge gratuït durant la reunió!!!
Es realitzaran dues reunions informatives a les instal•lacions de l’EPIC Casino del Comerç:
· Dissabte 16 de maig de 2015 a les 17:00 h		
· Dissabte 23 de maig de 2015 a les 12:00 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
6

MATÍ
MATÍ + TARDA
Preu abans del
Preu abans del
Preu
Preu
7 de juny*
7 de juny*
75 €
70 €
125 €
115 €
140 €
135 €
205 €
195 €
210 €
190 €
310 €
285 €
260 €
225 €
385 €
335 €
300 €
240 €
445 €
370 €
360 €
290 €
525 €
445 €
* Fins a un 20% de descompte!
MATINERS ACOLLIDA: 8:00 - 9:30
RECOLLIDA TARDA: 17:00 - 18:00

1 DIA (ESPORÀDIC)
1 SETMANA

Autocar privat
5€
19 €

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

Un descompte a escollir entre....
Abans del dia 7 juny: fins a un 20 % de descompte activitats casal (detallat a la taula de preus superior)
Germans: 5 % de descompte activitats casal a cada germà.
Treballadors de CIRSA: 5% 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)
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. No s’aplica sobre autocar, menjador, matiners i recollida.
** Descomptes no acumulables a excepció del descompte per amics, el qual afegeix un 5% de descompte sense límit.
*** S’aplica sempre el descompte més elevat, a benefici de la família.

Material que s’ha de portar
Banyador.		
Tovallola.		

Gorra per al Sol.			
Crema protectora solar.		

Sabates esportives.		
Xancletes de bany.
Muda de recanvi.				

Cada nen 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 cognoms del/la vostre/a fill/a.

Inscripcions
LLOC:
Les inscripcions es realitzaran a les instal•lacions de l’EPIC: C/ Castellassa nº 14, Matadepera.
DOCUMENTACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ:
- Full d’inscripció degudament emplenat i autoritzacions específiques.
- 2 fotografies mida carnet del nen/a.
- Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.
CONDICIONS DE PAGAMENT:
OPCIÓ 1: Abonar el 100% de la quota en fer la inscripció.
OPCIÓ 2: Abonar el 50% de la quota en fer la inscripció per reservar la plaça. La resta, el 50%, es liquidarà abans del dia 13 de juny.
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 de l’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 14 de juny de 2015, no es realitzaran devolucions ni per baixa voluntària ni per modificacions.
- En les inscripcions del campus complet 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 casal 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 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 o al
609 089 266 com a màxim fins les 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

609 089 266 (Coordinació campus)
93 787 09 32 (Instal·lacions)
FACEBOOK

Epiccampus
TWITTER

@EPICCampus

