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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 

CAMPUS DE 

RUGBI 

ESTIU 2017 

Del 26/6 al 28/7 

Quan i com us podeu inscriure? 

Inscripcions fins al 17 de juny o fins omplir places. 

Són  per setmana. No s’admet inscripcions per dies.  
 

Promocions:  

20% descompte al segon germà apuntat 

10% de descompte per inscripcions a 3 torns. 

 

S’haurà de fer reserva de plaça mitjançant el paga-

ment de 20€, quantitat que serà descomptada del 

preu final i  en cap cas serà retornada,  excepte per 

causes atribuïbles al Club. 

Places limitades. El Club es reserva la possibilitat 

d’anul·lar o modificar el programa d’activitats o el 

torn. 

Qui pot participar a les estades? 

GRUP 1: SUB 8- SUB 10-SUB 12 = 2O inscrits màxim 

GRUP 2: SUB 14-SUB 16-SUB18 = 30 inscrits màxim  

 

*Sub12: el coordinador determinarà el grup depe-

nent de l’experiència prèvia del jugador/a. 

Dels 6 al 17 anys 



ESTADES ESTIU 2017 

 Què farem al Campus de Rugby? 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:30-9:00H ACOLLIDA * 

9:00-9:30H TREBALL PREVENTIU 

9:30-10:30H Treball tècnic fona-

ments individuals 

Treball tècnic fonaments 

individuals 

Treball tècnic fonaments 

individual 

Treball tècnic fonaments 

col·lectius 

Treball tècnic fona-

ments col·lectius 

10:30-11:00H ESMORZAR 

11:00-12:00H Perfeccionament tèc-

nic de la PASSADA 

Perfeccionament tècnic del  
PLACATGE 

Perfeccionament tècnic 

de l’EVASIÓ 

Perfeccionament tècnic 

del  RUCK / MAUL 

RUGBY TOTAL 

12:00-13:30H Habilitats aquàtiques: 

Desplaçaments + jocs 

Habilitats aquàtiques: 

Salts + jocs 

Habilitats aquàtiques: 

Propulsions + jocs 

Habilitats aquàtiques: 

Immersions + jocs 

Habilitats aquàtiques: 

circuït 

13:30-14:00H RECOLLIDA 

14:00-15:00H DINAR + RECOLLIDA** 

TORN PERÍODE 
PREU PREU amb Dinar 

1 Del 26 a 30 de juny 60€ 95€ 

2 Del 3 al 7 de juliol 60€ 95€ 

3 Del 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€ 

                                                    La distribució horària és orientativa i en funció de la disponibilitat d’instal·lacions, l’ordre pot ser modificat  

 

*ACOLLIDA: 30 minuts abans de l’inici de l’activitat per a aquelles famílies que necessitin portar als fills/es a primera hora del matí. 

**DINAR + RECOLLIDA: El preu del dinar puntual és de 10 € per dia, i es pot reservar el mateix dia comunicant-ho als educadors a primera hora del 

matí. 

Quins dies són i què costa el Campus de Rugbi 


