
 

CASAL D’ESTIU I CAMPUS ESPORTIUS 2022 
 

Associació Esportiva Bellsport  
Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 7 – 08907 

672.446.797 – 93.263.36.86 
bellsport@aebellsport.com 

 
ACTIVITATS OFERTADES: 

 
Les activitats que oferim del 27/06/2022 al 29/07/2022, son les següents: 
 

- MENUTS (3 A 5 ANYS) 
- MULTIESPORT (6 A 15 ANYS) 
- CAMPUS ESPORTIU BÀSQUET (6 A 15 ANYS) 
- CAMPUS ESPORTIU FUTBOL SALA (6 A 15 ANYS) 
- CAMPUS ESPORTIU GIMN. RÍTMICA (6 A 15 ANYS) 
- PÀDEL (6 A 15 ANYS) 

 
 

HORARIS ACTIVITATS: 
 

- Servei d’acollida (8:00 a 9:00h) 
- Activitat de matí seleccionada (9:00 a 13:00h) 
- Activitat de matí + menjador (9:00 a 15:00h) 
- Activitat de matí + menjador + acollida tarda (9:00 a 17:00h) 
- Servei d’autocar recollida (9:00) i tornada (13:00) (Segons places)  

 
Tant l’acollida del matí com la de la tarda, són genèriques per a tots als grups i no 
específiques com les activitats escollides al matí.  
 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES (per totes les modalitats): 

 
- Piscina  

L’activitat de piscina, es realitzarà dos cops per setmana amb una duració de 45’. Serà 
una activitat lúdica i lliure, controlada pel monitor/a.  
La piscina es troba i es farà a la mateixa instal·lació on es desenvolupa el casal.  
Per aquesta activitat, els nens/es hauran de portar: banyador, xancletes, casquet de 
bany i tovallola. 

- Jocs d’aigua 
Els jocs d’aigua es realitzaran dos cops per setmana amb una duració de 45’. Serà una 
activitat lúdica i lliure, controlada pel monitor/a. 
Aquesta activitat no coincidirà en cap cas amb el mateix dia de piscina.  
Per els jocs d’aigua, els nens/es hauran de portar: banyador, xancletes, tovallola i 
material per jugar (globus, pistoles, etc). 



 

FUNCIONAMENT SETMANAL: 
 
Per fer l’entrada a l’activitat, haureu de col·locar als nens/es al cartell que li correspongui 
situats a l’esplanada que hi ha a l’entrada del poliesportiu.  
 
La sortida es farà per les rampes laterals situades a la part dreta i esquerra de l’esplanada 
del poliesportiu. Sortirem per grups i de forma molt controlada. Us demanem 
col·laboració i paciència a la sortida. 
 
Totes les setmanes entregarem el primer dia d’activitat als nens/es l’horari de la 
setmana, amb les activitats i excursions programades. El divendres de la setmana 
d’abans, us ho farem arribar via correu electrònic perquè sapigueu quines activitats 
tindran. Si no rebeu el correu electrònic, preguem que el dilluns portin el material 
necessari per fer activitats d’aigua, per si de cas.  
 
 

EXCURSIONS O ACTIVITATS PROGRAMADES: 
 
Pendent de determinar.  

 
 
RECOMANACIONS DURANT EL CASAL/CAMPUS: 

 
Aconsellem a totes les famílies, que els nens/es portin cada dia el següent: 
 

- Aigua i esmorzar. 
- Roba i calçat d’esport. 
- Quan hi hagi piscina i jocs d’aigua: banyador, xancletes, casquet de bany i 

tovallola. 
- Muda de recanvi (per si de cas). 
- Protecció solar (recomanable portar posada de casa). 

 
 
INSCRIPCIONS: 
 
Totes les inscripcions es faran a través de la pàgina web: www.aebellsport.com  
Es podran realitzar a partir del dia 25 d’abril de 2022. 
Per poder tramitar la inscripció haureu de:  

1. Omplir el formulari que us trobareu a la pàgina web per sol·licitar la plaça .  
2. Rebreu un email amb la confirmació de la sol·licitud, amb el preu definitiu 

depenent de les opcions seleccionades i informació necesaria per acabar de 
formalitzar la inscripció.  

3. Realitzar el pagament. 

http://www.aebellsport.com/


 

4. Enviar documentació necessària:  
- Targeta sanitària (del nen/a) 
- Dni (del nen/a) 
- Llibre de vacunes (del nen/a) 
- Carnet treballador/a de l’Hospital de Bellvitge (descompte) (pare/mare)  
- Rebut del pagament 
5. Rebreu un nou correu electrònic amb la confirmació de la inscripció.  

 
 
 

PAGAMENTS:  
 
Pre-inscripció (15% descompte) fins el 31/05/2022 
Inscripcions obertes fins 17/06/2022 
  
Opció 1: Mitjançant transferència bancaria al següent número de compte:  
 

 ES41 2100 1150 8102 0009 0983 

El concepte de transferència haurà de ser: “Nom de l’activitat – Nom i cognoms del 
nen/a”. 
 
Opció 2: Presencialment a les oficines del Poliesportiu Municipal de Bellvitge en efectiu 
o amb targeta de crèdit.  
 
PER DUR A TERME L’ACTIVITAT HAURÀ D’HAVER UN MÍNIM DE 8 PARTICIPANTS PER 
GRUP. SI NO ES COMPLEIXEN AQUESTS PARÀMETRES, QUEDARÀ SUSPESA 
L’ACTIVITAT. L’ORGANITZADOR ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ.  
 
 
 

ANUL·LACIONS ABANS DEL COMENÇAMENT DEL 
CASAL/CAMPUS: 
 
Abans de començar el Casal/Campus, es podran fer anul·lacions de reserves sense cap 
cost econòmic fins el 17 de juny de 2022.   
 
A partir del 18 de juny de 2022 no es farà cap devolució en cas d’anul·lació, excepte per 
malaltia o accident degudament justificat. 
 
Per fer l’anul·lació, haureu d’adreçar-vos a les oficines del club al Poliesportiu Municipal 
de Bellvitge o enviar un correu electrònic amb el motiu i el vostre número de compte a: 
bellsport@aebellsport.com  
 
 

mailto:bellsport@aebellsport.com


 

DEVOLUCIONS PER MALALTIA O ACCIDENT 
DEGUDAMENT JUSTIFICAT: 

 
Es retornarà el 75% de l’import abonat i a partir de la data d’avís de la mateixa, quan es 
compleixin les següents qüestions: 
 

a) Baixa d’una setmana sencera com a mínim. 
b) Presentant l’informe mèdic o d’accident. 

 
 
 

CANVIS EN LES CONDICIONS CONTRACTADES: 
 

- Només s’acceptaran canvis de setmana o setmanes avisant 15 dies abans a la 
data del primer canvi. 

- Els canvis, només es podran fer de forma presencial, a l’oficina del club 
(Poliesportiu Mpal. De Bellvitge Sergio Manzano, despatx nº1) i estaran 
subjectes a la disponibilitat de places. 

- Qualsevol canvi de setmana tindrà una despesa de gestió de 5€. 
 
 
 
 

NOTA: Podran fer un seguiment del dia a dia a les xarxes socials del club (Facebook, 

Instagram i Twitter). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


