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Horari d’atenció al públic: 

De dilluns a divendres de 13 a 22h 

Dissabtes de 10 a 19h 

Diumenge de 10 a 14h 

LES ESTADES 

DEL 

CLUB INEF 

ESTADES ESTIU 2017 

NO ET QUEDIS 

SENSE PLAÇA!! 

Quan i com us podeu inscriure? 

 

De l’13 de març al 16 de juny de 2017 a la 

recepció de la piscina en horari habitual 

d’atenció al públic. Fins a l’1 de juny ofertes 

especials.  

 

S’haurà de fer reserva de plaça mitjançant el 

pagament de 20€ per torn reservat, quantitat 

que serà descomptada del preu final i  en 

cap cas serà retornada,    excepte per cau-

ses atribuïbles al Club. 



ESTADES ESTIU 2017 

Què són les Estades d’Estiu del Club INEF? 

 

Amb les experiències viscudes a les 3 Esco-

les Esportives del Club INEF Lleida durant 

l’any donem una alternativa educativa a 

l’estiu realitzant jocs tradicionals, activitats 

esportives específiques i multi esportives, 

activitats aquàtiques, tallers i psicomotrici-

tat. Tot això gràcies a la varietat d’ins-

tal·lacions i a l’entorn natural i familiar del 

Club.  

8:45h - 9:00h Recepció 

9:00h - 10:00h Jocs i activitats recreatives / Tallers 

10:00h -10:30h Esmorzar 

10:30h - 11:15h Habilitats Motrius/Psicomotricitat 

11:15h - 12:15h 
Els nostres esports: Rugbi/Artística/

Natació/Bàdminton/Atletisme 

12:15h – 13:00h Natació i Jocs a l’aigua 

13:00h - 15:00h Dinar / Temps lliure 

15:00 – 15:20 Recollida 

 Què fem a les estades? 

Qui pot participar a les estades? 

 

4-5 Anys 8-10 nen/es per monitor 

6-8 Anys 10-12 nen/es per monitor 

9-11 anys 12-14 nen/es per monitor 

Torn Període Preu Amb Dinar 

1 Del 26 al 30 de juny  60 € 95 € 

2 Del 3 al 7 de juliol 60 € 95 € 

3 De l’10 al 14 de juliol 60 € 95 € 

4 Del 17 al 21 de juliol 60 € 95 € 

5 Del 24 al 28 de juliol 60 € 95 € 

Quan són les Estades d’Estiu? 

El preu del servei de menjador per un dia puntual és de 10€/dia, es pot reservar el mateix dia al matí dient-ho als monitors 

Inscripcions fins l’1 de juny 20% De descompte (12 €) per: 

 Inscrits a les Estades 2015-16 

 Inscrits al Club INEF 2016-17 

 3r germà inscrit a les Estades 

 Inscrits als cursets i escoles 2017-18 a descomptar al setembre 

 

Inscripcions a 3 o més torns simultanis 10% de descompte al 3r i següents. 

Places limitades. El Club es reserva la possi-

bilitat d’anul·lar o modificar el programa 

d’activitats o el torn. 


