Stage de pre-temporada 2017-18
Benvolguts socis i sòcies;
Com ja deveu saber, any rere any, el Club ve organitzant l’Stage de pretemporada, que es realitza pel
setembre per començar a posar en forma tots els nedadors.
Enguany es farà del dia 8 al 10 els petits (prebenjamins i benjamins) i del 6 al 10 els grans (alevins,
infantils, júniors i absoluts).
Categoria segons propera Dates
temporada

Preu

Prebenjamina i benjamina de divendres dia 8 a diumenge dia 10
Sortida a les 8 h matí amb autocar (davant Piscina)
Alevina, infantil, júnior
de dimecres dia 6 a diumenge dia 10
i absoluta
Sortida a les 8h matí amb autocar (davant Piscina)

135 € *
225 € *

*L’increment del preu respecte l’any passat és degut a l’augment dels preus del Càmping Riembau i l’Aquadiver respecte
l’any anterior.

L’stage es farà al Càmping Riembau de Platja d'Aro. Es dormirà en bungalows de fusta de 4 o 5 persones
i amb pensió complerta. Per a més informació sobre el càmping podeu consultar la seva web
www.riembau.com. El càmping disposa, entre d'altres, de piscina exterior de 50 metres, piscina coberta
de 25 metres (que es pot utilitzar en cas de pluja, i si fos el cas, l'entrada no està inclosa en el preu),
pistes esportives i el mar a quatre passes.
El preu també inclou una activitat aquàtica (al parc aquàtic Aquadiver de Platja d’Aro).
Cal que cada nedador faci una PAGA I SENYAL de 50 euros, abans del dia 26 de juliol, en el següent
número de compte:
BANC DE SABADELL ES91–0081–0154–31–0001413146 (indicant nom i cognom del nedador/a)
L’import restant que queda pendent, JA US COMUNICAREM MÉS ENDAVANT QUAN I COM L’HAUREU
DE FER.
IMPORTANT:




El diumenge, a les 7 de la tarda, cal que tothom vingui a buscar els seus fills i filles al Càmping.
És obligatori portar la targeta sanitària.
Cal que tothom porti bicicleta i casc.

Cal que porteu, doncs, aquesta butlleta emplenada al despatx o enviar-la per correu
electrònic, abans del dia 26 de juliol, juntament amb el resguard de pagament.
El nedador/a ..................................................................................................... vindrà a l’stage, els dies
següents:

del 6 al 10 setembre

del 8 al 10 de setembre
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