
  

 

PRESENTACIÓ CAMPUS JOVE TORÀ 2018 

Com cada any el Consell Esportiu de la Segarra, entitat sense ànim de lucre, us presentem 

el Casal d’Estiu 2018, aquest any tornem amb un munt d’activitats: manualitats, tallers, 

excursions, esports, piscina, molt d’oci i diversió, teatre, música, cinema, lectura... 

 

CAMPUS JOVE!!! 

El Campus Jove Torà 2018 creat especificament perquè els joves també s’ho passin 

d’allò més bé durant l’estiu amb un programa d’activitats i esports adaptats a la seva 

edat. La proposta és realitzar activitats de btt, excursions, activitats a la natura pels 

voltants de Torà, esports alternatius, activitats de lleure i jocs esportius.  

Volem enriquir els joves  practicant el màxim d’esports diferents. Per això, apostem 

pels esports més habituals; futbol, bàsquet, handbol... i també per aquells esports més 

desconeguts; softball, colpball, curses d’orientació, ultimate, kinball... i per finalitzar la 

jornada, cada dia anirem a la piscina. 

I també realitzarem activitats de lleure, tallers de manualitats, activitats cooperatives, 

interessos del grup... 

Esperem que ens acompanyeu en aquesta nova experiència! 

 

L’equip de monitors/es estan tots titulats i coneixedors de l’entorn local i la seva 

contractació es fa seguint el decret 267/2016, normativa que regula les activitats de 

lleure de Catalunya. 

Des del Consell Esportiu prioritzem la contractació de personal municipal i comarcal, 

apostant per la nostra comarca i la qualitat del servei que pot oferir la nostra gent i 

també per tal d'oferir un tracte el més proper possible als usuaris. 

 

 

 

 

HORARI I LLOC 

L'horari serà de 10h a 13:30h, acabant cada dia a la piscina. 

El lloc serà al pavelló polivalent i a la sala del convent. 

 



  

 

INSCRIPCIONS 

Podeu realitzar la inscripció dels casals telemàticament o presencialment: 

 

- Telemàticament: entreu a la pagina web del Consell Esportiu de la Segarra 

(www.cesegarra.cat), allà trobareu tota la informació dels diversos Casals que 

gestionem, busqueu l’enllaç d’inscripció telemàtica del Casal que esteu 

interessats.  

IMPORTANT: A TOTS ELS DOCUMENTS QUE PUGEU HAN DE PORTAR EL 

NOM i COGNOM DEL NEN/A + CONCEPTE (exemple: Joan Maragall-

autorització) 

 

- A l’oficina del Consell Esportiu de la Segarra (edifici Consell Comarcal 

Segarra, Cervera) de dilluns a dijous de 10 a 14h i els dimecres de 10 a 19h. 

 

- Forma de pagament: 

Número de compte: ES32 3140 0001 9000 1246 2200 – Caixa 

Guissona 

Concepte: Nom Cognom nen/a. Municipi  

 

- Entrega de la inscripció + autorització + comprovant bancari + fotocopia 

targeta sanitària a l’Ajuntament de Torà 

REUNIÓ DE PARES 

La reunió de pares per explicar el funcionament dels diferents casals, aclarir dubtes, 

tingueu la oportunitat de conèixer els monitors... serà el divendres dia 15 de Juny a 

les 21h al menjador de l'escola.  

 

COMUNICACIÓ 

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un correu electrònic amb la informació 

detallada de cada casal.  

Per qualsevol consulta, dubte o suggeriment podeu enviar un correu electrònic a 

casal@ccsegarra.cat 

http://www.cesegarra.cat/


  

 

RELACIÓ DE PREUS CASALS CONSELL ESPORTIU DE LA SEGARRA 

 

 

*MÍNIM 10 INSCRITS/SETMANA 

Condicions generals d’inscripció 

1. Una inscripció queda formalitzada en el moment en què es fa el pagament. En cas que no es faci en el termini 

establert, es perdrà les bonificacions de les setmanes. 

2. Els inscrits han de complir l’edat mínima establerta. 

3. Si alguna setmana quedessin places disponibles un cop finalitzat el període, aquest es podria ampliar. 

4. Si en alguna activitat no s’ocupa el mínim de places establert aquesta pot quedar anul·lada. 

5. Les setmanes en què s’ofereix el servei d’acollida i servei de menjador, el Consell Esportiu es reserva el dret a poder 

anul·lar aquest servei si no s’arriba a un mínim de 4 inscrits. En cas d’haver d’anul·lar aquest servei per manca 

d’inscripció s’avisarà les famílies fins a 7 dies abans de l’inici de l’activitat. 

PREUS CAMPUS BONIFICAT 

(FINS EL 15 DE JUNY) 

SETMANES NORMAL 2n germà 

1 setmana 29€ 26,1 

2 setmanes 58€ 25,2 

3 setmanes 85€ 76,5 

4 setmanes 110€ 99 

PREUS CASALS SENSE BONIFICACIÓ 

(A PARTIR DEL 16 DE JUNY) 

SETMANES NORMAL 2n germà 

1 setmana 35€ 31,5€ 

2 setmanes 70€ 63€ 

3 setmanes 105€ 94,5€ 

4 setmanes 140€ 126€ 



  

 

Anul·lacions i devolucions 

1. La inscripció queda formalitzada una vegada s’ha abonat, de manera íntegra, l’import de l’activitat. En el cas de no 
realitzar el pagament en els terminis establerts, s’anul·larà la inscripció. 
 

2. Per a les activitats només s'efectuarà devolució de la totalitat de l'import de la inscripció fins a 10 dies abans de l'inici 
de l'activitat. A partir d'aquest termini i fins començar l’activitat només es retornarà el 75% de l’import de la inscripció. 
Un cop començada l’activitat no es podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció. S’entén inici de l’activitat el 
dia 25 de juny. 
 

3. Altres: 
 

 El servei d’acollida, recollida i de menjador puntuals s’hauran de notificar amb un dia d’antelació 

 El descompte per setmanes es realitzarà FINS EL DIA 15 DE JUNY. Si hi ha alguna família que amplia les 
setmanes NO es beneficiarà d'aquest descompte. 

 El descompte entre germans sempre s'aplicarà al germà que realitzi el menor nombre de setmanes. 


