
 

 

 

 

Assessora: 

Fundació Santa Maria de Siurana 

Col·laboren: 

Ajuntament de Botarell 

Associació de Joves Pedra Fita 

Club de futbol de Botarell 

 

Telèfon i adreça de contacte: 

699324089 

637768496 

casalestiubotarell@gmail.com 

 

 

 

Reunió informativa: 

Dia: dijous 9 de juny 2015 

Hora: 19:30h 

Lloc: sala del Castell (Botarell) 

 

 

  

mailto:casalestiubotarell@gmail.com


Aquest any el casal d’estiu i el campus hem unit forces 

per tal de donar un millor servei als nens i nenes del 

nostre poble i per a oferir-los més varietat 

d’experiències i activitats, ja que podran gaudir tant de 

l’esport com de les activitats manuals, gimcanes, jocs, 

etc. Ens acompanyareu en aquesta aventura?  

INFORMACIÓ: 

Nens/es de 3 a 12 anys. 

Horari de 9h a 13:30h i de 16h a 19h ( l’horari de tarda es realitzarà sempre 

que es cobreixi el nombre mínim de places). 

Servei d’acollida de 8h a 9h. 

Durada del 26 de juny al 7 d’agost. 

 

INSCRIPCIONS I QUOTES 

Les inscripcions es realitzaran a l’Ajuntament del 5 al 12 de juny, en l’horari 

establert d’atenció al públic, de 12h a 15h o a través del nostre correu 

electrònic, facilitant tota la informació adjunta a la inscripció escanejada. 

L’abonament de l’import establert es pot realitzar en efectiu el primer dia de 

l’esplai o a través de transferència bancària (Catalunya caixa: ES49 2013 

3038 5202 0014 0897, indicant el nom del participant a l’assumpte). En 

aquest cas caldrà adjuntar al full d’inscripció una còpia del resguard de 

pagament. 

EL PREU INCLOU: Assegurança de l’infant, accés a la piscina, sortides 

programades per l’entorn proper i tot el material necessari. 

Es realitzarà una sortida per aquells nens i nenes que hi vulguin assistir. 

Aquesta s’abonarà a banda. Tota la informació referent es facilitarà el dia 

de la reunió. 

CAL PORTAR: Roba esportiva ,roba vella per fer pintura, banyador, 

tovallola i crema pels dies de piscina, esmorzar i berenar.  

 

PREUS: 
Preu mensual (matí i tarda)  270€ 
Preu mensual (matí)   190€ 
Preu mensual (tarda)     80€ 
Preu setmanal (matí i tarda)    70€ 
Preu setmanal (matí)     40€  
Preu setmanal (tarda)     30€ 
Preu de 1 dia (matí i tarda)    15€  
Preu 1 dia (matí)     10€ 
Preu 1 dia (tarda)       8€ 
Acollida (mes)      40€ 
Acollida (setmana)     12€ 
Acollida (dia)        3€ 
 

INFORMACIÓ ADJUNTA AL FULL D’INSCRIPCIÓ 

- DNI pare i mare o tutor/a legal. 

- Fotocòpia targeta sanitària. 

- Fotocòpia carnet de vacunes. 

- Fotografia nen/a. 


