
CAMPUS D´HANDBOL ESTIU 2020 - CHVNG

QUI HI POT PARTICIPAR I QUE OFERIM
 Hi poden participar els nens i nenes entre 5 i 14 anys que vulguin conèixer el nostre esport, o que ja el 

practiquin i tinguin ganes de continuar gaudint-ne també a l’estiu.
 Oferim molta diversió i entreteniment practicant l’handbol, jocs, platja, piscina, excursions, guerres d’aigua i 

moltes més activitats.

INFORMACIÓ
 Dates: del 25 de juny al 31 de juliol de 2020 (5 setmanes i es poden triar alternativament)
 Horari: de 9 a 13 h
 Servei d’acollida: de 8 a 9 i de 13 a 14 h
 Lloc: Pavelló de la Collada
 Més informació al web de club www.chvng.cat , via e-mail a oficina@chvng.cat , 

per whatsapp al telèfon 686 72 78 53 o trucant a la Mª José al  696 40 12 90
     

REUNIÓ INFORMATIVA
 Si l’estat d’alarma ens ho permet  , es convocarà als pares i mares dels nens/es inscrits per tractar amb detall 

tots els continguts del campus, activitats, excursions, indumentària necessària i altres aspectes relacionats.

PREUS
 d’1 a 3 setmanes 105€
 4 setmanes 120€
 5 setmanes 130€
 Servei d’acollida de 8 a 9 h: 

 gratuït
 Servei d’acollida de 13 a 14h: 

 5€ setmanals si l’acollida és tota la setmana (es pagaran junt amb la inscripció)
 3€/dia si són dies esporàdics (es pagarà en efectiu, quan es contracti el servei)

DESCOMPTES PER FAMILIES!!!
 Segon germà inscrit 20% de descompte
 Tercer germà inscrit 50% de descompte

FORMA DE PAGAMENT
Transferència al número de compte ES51 2100 0378 4502 0026 5609 de CAIXABANK. 
Posar com a concepte : NOM NEN/A + CAMPUS HANDBOL 2020

              Enviar el justificant per correu electrònic a oficina@chvng.cat 

COM FER LA INSCRIPCIÓ  
 Enviar la documentació necessària via e-mail a oficina@chvng.cat, 
 L’imprès d’inscripció el pots descarregar a la web www.chvng.cat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  
 Full d’inscripció
 Fotocòpia de la targeta Catsalut o Mútua del nen/a
 Fotocòpies dels DNI del nen/a i del Pare, Mare o Tutor legal que autoritza la inscripció
 Resguard bancari del pagament

→ En cas que ja siguis membre del Club, només caldrà la inscripció i el justificant de pagament.

La realització del Campus i de la resta de les activitats incloses en ell, està supeditada a l’autorització per part de les 
autoritats depenent de l’evolució de l’estat d’alarma a causa de la COVID-19.
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