
CEM L’ESPANYA INDUSTRIAL

4 TORNS DE 5 DIES

1r TORN
Del 28 de juny al 2 de juliol

2n TORN
Del 5 al 9 de juliol

3r TORN
Del 12 al 16 de juliol

4t TORN
Del 19 al 23 de juliol

INSCRIPCIÓ

HORARI I PREUS PAGAMENT

Cal efectuar la inscripció al CEM l’Espanya Industrial

Parc Espanya Industrial, s/n
Al costat de l’Estació de Sants

Noguera Pallaresa, 34-42
Davant de la plaça de la Farga

Segueix Atles Esports!  

descarrega’t 
LA nostra app 

HORARI ACTUALITZAT 
D’ACTIVITATS I MONITORS 

EL TEU ENTRENAMENT 
QUAN I ON VULGUIS

pàdel // piscina // activitats poliesportives

2021

· Torn 5 dies sense menjador:   75 € (de 9 a 13 h)   Pàdel+piscina
  

· Torn 5 dies amb menjador:   128 € (de 9 a 15 h)   Pàdel+piscina+menjador
 

· Torn 5 dies sense menjador:   103 € (de 9 a 13 h i de 15 a 17 h) 
  Pàdel+piscina+activitat poliesportiva
 

· Torn 5 dies amb menjador:   155 € (de 9 a 17 h) Pàdel+piscina+menjador+
  activitat poliesportiva
 

· Opció de menjador dies puntuals:   12 €/dia

30 € en el moment de fer la reserva de plaça 
La resta, de l’import abans  del 2 de juny.

Rebreu un correu electrònic amb tota la 
documentació que cal presentar.

Només inscripcions en línia a www.atlesesports.cat
A partir del 26 d’abril a les 8 del matí

EDATS

· Nascuts del 2013 al 2014

kids
Nascuts del 2013 al 2014

NORMES D’INSCRIPCIÓ
• Un cop tancat el termini de formalització d’inscripcions, es concediran les places lliures per rigorós ordre 

de llista d’espera.
• El pagament de l’activitat es realitzarà de la següent manera:
 -Pagament de 30 € en el moment de fer la reserva de plaça.
 -Pagament de la resta de l’import abans del 2 de juny.
• En cas de no fer efectiu qualsevol dels pagaments, la plaça quedarà anul·lada.
• En el moment de formalitzar la inscripció se sol·licitarà el carnet de vacunació actualitzat dels infants.
• El centre esportiu es reserva el dret d’anul·lar grups en cas de no cobrir el mínim de places establert, com 

a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

anul laciÓ D’INSCRIPCIÓ.


