Oh no!! En la primera actuació del circ CapiCua, han
desaparegut tots els animals i tots els objectes del circ!!!

INSCRIPCIONS
A l’Ajuntament o descarregant la fitxa d’inscripció a:
www.serveiscapicua.cat
Més informació a casalsestiu@serveiscapicua.cat
i al 977826109

Necessitarem l’ajuda del detectiu Carquinyoli per
resoldre aquest misteri!!! Vine a ajudar-nos!!!

Benvolgudes Famílies:
Ja tenim aquí l’estiu i amb ell les immenses possibilitats que
ofereixen els Casals d’Estiu per la nostra mainada!!
En el casal que organitzem els de CapiCua a Botarell, aquest
any haurem d’ajudar al detectiu Carquinyoli a esbrinar el misteri
de la desaparició dels animals i dels objectes del circ CapiCua
que havia aterrat a l’escola per fer les seves funcions plenes de
màgia i d’alegria. Aconseguirem recuperar tot el que ha
desaparegut i enxampar al malvat que ho ha fet?
El casal es realitzarà del 15 de juny al 31 de juliol i del 31
d’agost al 10 de setembre*. Les inscripcions es faran per
setmanes, i el termini inicial màxim per apuntar-se és el dia 10
de juny pels que volen començar el dia 15, i el termini màxim
és el dia 17 de juny pels que volen començar el dia 22. En el seu
defecte durant l’estiu, 7 dies abans del primer dia que es vulgui
començar l’estada de l’infant al casal

HORARIS
Acollida:

08:00- 09:00h

Casal matí:

09:00- 13:00h

Menjador:

13:00- 15:00h

PREUS
Preus casal

1 set

2 set

3 set

4 set

5 set

6 set

7 set

Acollida

13 €

23 €

33 €

43 €

50 €

60 €

70€

Casal
Menjador

50 €
20 €

95 €
38 €

135 €
55 €

170 €
72 €

200 €
87 €

240 €
100 €

280€
113€

En el casal organitzarem els grups per edats i s’oferirà servei
d’acollida (de 8:00 a 9:00h), el casal (de 09:00 a 13:00h), i
servei de menjador (de 13:00 a 15:00h).
El grup de grans tindran activitats especials per la seva edat, on
viuran moltes aventures i realitzaran activitats realment molt
emocionants.

ESPORÀDICS

Acollida

Casal Matí

Menjador

3€

12 €

5€

El preu del menjador és pel servei de monitoratge, no inclòs el
catering. Es portarà carmanyola.

Les activitats que realitzarem seran gimcanes,
tallers, excursions, teatre, activitats en anglès,
jocs d’aigua, manualitats, danses, cançons,
esports….

Totes les activitats han de tenir un mínim de 15 inscrits per fer-se.

