
OPCIONS DATES

TORNS

1r Torn
2n Torn
3r Torn
4t Torn
5è Torn

28/06 al 02/07

05/07 al 09/07

12/07 al 16/07

19/07 al 23/07

26/07 al 30/07

El club es reserva anul·lar algun torn si 
no s'arriba a un mínim d'inscrits.

75 !/set
15 !/set

OPCIONS NO SOCISOCI

De 9h a 14h
De 8h a 9h

HORARI

TORNS 1 - 5

Matí* 

Acollida matí

60 !/set
10 !/set

PREUS 2021
PETIT CASAL -  CASAL MULTIESPORTIU

* Sense dinar

* Tindran preu de soci aquells infants o fills de socis que ho siguin des d’abans del 31/03/2021
* Pagament del 50% al moment de la inscripció. La resta s’ha de fer abans del 31/05
* En el cas de baixa amb certificat mèdic, es retorna el 75% dels imports abonats
* En el cas de suspendre el Casal per decisió del club, es retornarà el 100% dels imports abonats
* Les places seran limitades i per estricte ordre d’inscripció

> 5% participants al Casal 2019
> 5% inscripcions anteriors al 30/04
> 10% a partir de 3 germans (es fa a tots els germans)
> 10% a partir de 3 setmanes (incloses)
* Els descomptes SÍ són acumulables
* Els descomptes s’apliquen amb el pagament final

DESCOMPTES

A partir del dilluns 19 d’abril, tant socis com no socis
> Portar fulls d’inscripció omplert, fotocòpia llibre de vacunes i targeta sanitària.

INSCRIPCIONS

C/ Esperanto, s/n 08750 Molins de Rei
Tel. 93 668 06 80 · Fax. 93 668 97 97 · Mail. info@cnmolins.cat

Segueix-nos a:
CLUB
NATACIÓ
MOLINS
DE REI CN Molins@CN_Molinswww.cnmolins.cat cnmolins

CASALS
ESTIU 2021
DEL 28 DE JUNY AL 30 DE JULIOL 

NATACIÓ / TALLERS / JOCS / PSICOMOTRICITAT / CINEMA

CLUB
NATACIÓ
MOLINS
DE REI

Entrada: CLUB
Recollida: CEIP Castell Ciuró

CASAL MULTIESPORTIU
(2014-2009)
Activitats > Cursets de natació diaris d’1h

   en grups reduïts 
> Tallers 
> Jocs d’aigua
> Psicomotricitat
> Cinema 

> Descobrir noves activitats
   físiques esportives i gaudir de la
   seva pràctica de forma lúdica.
> Desenvolupar les diferents
   capacitats motrius a través del
   joc.
> Socialitzar-se i adquirir hàbits.

Objectius

Entrada: CEIP Castell Ciuró
Recollida: CLUB

Activitats > Cursets de natació diaris   
   d’1h en grups reduïts 
> Tallers 
> Jocs d’aigua
> Psicomotricitat
> Cinema 

> Progressar en el coneixement 
   i control del propi cos.
> Desenvolupar les capacitats
   perceptives i les habilitats
   motrius bàsiques en el medi
   terrestre i aquàtic.
> Socialitzar-se i adquirir hàbits.

PETIT CASAL
(2017-2015)

Objectius


