
informaciócalendariopcions
Per a nens/es que han fet
1r a 6è de primària. 
Els més de 30 anys d’experiència realitzant activitats d’estiu, 

ens han ensenyat que en l’aprenentatge de qualsevol dis-

ciplina  esportiva hi ha quelcom més que els aspectes 

tècnics i tàctics. Al Junior F.C. els nostres infants aprenen 

gaudint d’un ambient humà en el qual la transmissió de 

valors positius és una de les nostres màximes prioritats.

MULTIESPORT
Coneixeran els esports, aprendran les regles 
bàsiques i la tècnica necessaria per gaudir-ne 
plenament. 

PÀDEL
Millorar la tècnica dels cops bàsics del pàdel. 
Aprendran la tècnica real de joc i competiran 
individual i col·lectivament. 

TENNIS
Millorar la tècnica dels cops bàsics del tennis. 
Aprendran la tècnica real de joc i competiran 
individual i col·lectivament. 

DANSA
Exercici per millorar la flexibilitat, coordinació, 
ritme i desenvolupament de la creativitat amb 
coreografies pròpies. 

Reunió de pares el dijous 15 de juny a les 20:00h

INSCRIPCIONS
Pots realitzar la inscripció a la recepció del Club Junior
o a la plataforma online inscripcions.junior.cat
Per fer efectiva la inscripció cal adjuntar una fotografia 
de carnet de la persona inscrita i una fotocòpia de la 
targeta sanitària. 

QUÈ CAL PORTAR?
Els participants dels Campus d‘Estiu del Junior hauran de 
portar diàriament un banyador, unes xancletes, una toval-
lola, el casquet de bany, la crema solar  i una muda de 
recanvi. En el cas dels més petits també hauran de portar 
bolquers. 

*Una vegada efectuada la inscripció, no es retornaran els diners, 
excepte per causa de força major justificada documentalment, en 
les que es retornarà el 80% de l’import corresponent a les set-
manes no iniciades.
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Festa de l‘Esport Taller de Cuina

Festa de Benvinguda Digital Planetarium

Excursions Festa Comiat de Campus

Clínic Esportiu Gimcana del Q

Gimcana Cuida el Junior Torneig Esportiu Gat Q

Bateig al Submarinisme Mini Torneig (Follets)

Nit al Junior Festa d‘Estiu 

Un estiu ple d‘activitats per no parar 
de divertir-se!



PREUS
Consulta a tota la informació a 
junior.cat/campus-destiu

Inscriu-te al campus 
a través de la web!
inscripcions.junior.cat

info@juniorfc.com
936741359

SERVEIS
SERVEIS COMPLEMENTARIS ALS CAMPUS
SERVEI D‘ACOLLIDA DE 8:00 A 9:00H 20 € PRÈVIA RESERVA

SERVEI DE RECOLLIDA DE 17:30 A 18:30H 20 € PRÈVIA RESERVA

DINAR D‘UN DIA 10 € PRÈVIA RESERVA

SORTIDES
LES INSCRIPCIONS A LES EXCURSIONS ES COBREN A PART
WATERWORLD LLORET DE MAR 29 € DIMECRES 5 DE JULIOL

DRAC DE PEDRA 20 € DIVENDRES 20 DE JULIOL

NIT AL JUNIOR 10 € DIVENDRES 13 DE JULIOL

DESCOMPTES                                                        
Si t‘apuntes 4 o més setmanes en opció TOT EL DIA gaudiràs d‘un 10% 
de descompte.
Si t‘apuntes tu o els teus germans gaudiràs d‘un 10% de descompte en 
cadascun.

*Descomptes no acumulables

w w w. j u n i o r .cat/ca m p u s - d e s t i u w w w. j u n i o r .cat ca m p u s  e s p o rt i u s  -  6  a  12  a n y s

campus esportius
[multiesport/tennis/pàdel/dansa]

SOCIS NO SOCIS
TOT EL DIA DE 9:00 A 17:30H 185 € 245 €

MATINS + DINAR DE 9:00 A 15:00H 145 € 185 €

MATINS DE 9:00 A 13:00H 105 € 135 €

http://www.junior.cat/campus-destiu/
http://inscripcions.junior.cat/

