8
8

DEL 25 DE JUNY
AL 27 DE JULIOL
A LES INSTAL·LACIONS
DEL COL·LEGI
SANT PAU APÒSTOL
Activitats diàries a la piscina

TEC CASAL

TEC BÀSQUET

TEC ATLETISME

Cada setmana una temàtica diferent
per englobar les diferents activitats.
Per a nens i nenes de P3 fins 1r.r

El cos tècnic del Club Bàsquet
Tarragona dirigirà i supervisarà les
sessions de bàsquet i de tecnificació.
A partir de p5.

De la mà del Club Atletisme
Tarragona, us aproparem les
modalitats de pista de l'atletisme.
A partir de p5.

TEC FUTBOL

TEC DANCE

Emula als teus ídols, fes un equip amb
els teus amics i millora el xut,
el regat, la passada... A partir de p5.

Quan sents música et poses a ballar?
Aquest és el teu TEC, disfruta amb el
funky, hip-hop, jazz... A partir de p5.

TEC MULTIESPORT
Si et cansa el futbol i el bàsquet i vols
millorar la teva psicomotricitat
practicant altres esports, aquest
és el teu TEC! A partir de p5.

PREUS I DESCOMPTES
Pack Matí 78€

Pack Menjador 125€

(de 9h a 13.30h)

(de 9h a 15h)

Pack TEC 139€
(de 9h a 17h)

Opcció pagament fracccionat 5% desccompte socis i sòcies CBT / alumnat Col·legi Sant Pau
finss al 10 de juny: deemana Descomppte del 5% si es formallitza la inscripció abanss del 10 de juny
Consultaar descomptes per acum
mulació de setmanes i germans/es
méss info!
Opció de

Servei
d'acollida
de 8h a 9h

INSCRIPCIONS
PER INTERNET
1.Descarrega el full d'inscripció a www.tarragonaestiucamp.cat
2.Envia el full d'inscripció i el justificant de pagament
a inscripcions@tarragonaestiucamp.com
3.Rebràs la confirmació de la inscripció en 48h.

PRESENCIALMENT
A les oficines del Club de Bàsquet Tarragona, ubicades
al Pavelló del Serrallo (Carrer Josep Català i Rufa s/n)
Els alumnes del col·legi Sant Pau han de realitzar les inscripcions
al mateix centre escolar.

Patrocinador principal

Col·laboradors

Patrocinador

Organitzadors

TOTS
ELS PREUS
LO
INC UEN DUES
SAMARRETES
DE REGAL

