Món D’oci ofereix, per quart any, el Casal d’Estiu. Les Activitats es realitzaran a l’escola
Montserrat i a l’entorn del poble. Durant el casal volem crear un entorn on els nens i les nenes
puguin gaudir de moltes i diferents activitats. Hi haurà tres grups petits, mitjans i grans.
Horari del casal:
Matins de 9h a les 14h

Dades dels casal per setmanes:

Preus:
1 Setmana 50€

☐ Del 26 de Juny fins al 30 de Juny.****

2 Setmanes 90€

☐ Del 3 de Juliol fins al 7 de Juliol.

3 Setmanes 135€

☐ Del 10 de Juliol fins al 14 de Juliol.

4 Setmanes 180€

☐ Del 17 de Juliol fins al 21 de Juliol.

5 Setmanes 230€

☐ Del 24 de Juliol fins al 28 de Juliol.

*Descompte d’un 30% en el segon fill.

**** : Es farà la última setmana del JUNY depenen dels nens que s’apuntin
SI NO ENS POTS PORTAR L’INSCRIPCIÓ! NOSALTRES LA VENIM A
BUSCAR.

FULL D’INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU MÓN D’OCI
1r fill Nom i Cognoms _____________________________________________
2n fill Nom i Cognoms _____________________________________________
1r fill Data de naixement ___________________________________________
2n fill Data de naixement ___________________________________________
1r Telèfon_____________________

2n Telèfon ______________________

E-mail. _________________________________________________________
Persona Responsable: ____________________________________________
DNI Persona Responsable: _________________________________________
Observacions: ____________________________________________________
Pare, mare o tutor, autoritzo al meu fill/a a assistir i realitzar totes les activitats que es facin al
casal d’estiu món d’oci 2017 i poden utilitzar fotografies i vídeos que es puguin fer durant les
activitats a les xarxes socials i web.
Signatura pare / mare o tutor

Sant Vicenç de Castellet,

de

de 2017.

Aquest full s’haurà d’entregar juntament amb el pagament en efectiu, DNI Pare o Mare i la fitxa
de salut + fotocopia targeta sanitària a les oficines de grup Món d’Oci abans del 16 de Juny.

DATES DEL CASAL PER SETMANES:
☐ Del 26 de Juny fins al 30 de Juny.**
☐ Del 3 de Juliol fins al 7 de Juliol.
☐ Del 10 de Juliol fins al 14 de Juliol.
☐ Del 17 de Juliol fins al 21 de Juliol.
☐ Del 24 de Juliol fins al 28 de Juliol.
☐ Servei d’acollida de 8:00h a 09:00h.
**Durant l’última setmana de JUNY, en funció de les sol·licituds
PREUS*:
1 Setmana 50€, 2 Setmanes 90€, 3 Setmanes 135€,
4 Setmanes 180€, 5 Setmanes 230€, Servei d’acollida 15€ setmana.
*Descompte d’un 30% en el segon fill
FULL D’INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU MÓN D’OCI
1r fill Nom i Cognoms: __________________________________________________
2n fill Nom i Cognoms: __________________________________________________
1r fill Data de naixement: _______________________________________________
2n fill Data de naixement: _______________________________________________

2017

1r Telèfon: ___________________ 2n Telèfon: ______________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Nom i Cognoms Persona Responsable: _____________________________________
DNI Persona Responsable: ______________________________________________
Pare, mare o tutor, autoritzo al meu fill/a a assistir i realitzar totes les activitats que
es facin al casal d’estiu Món d’Oci 2017, i a poder utilitzar fotografies i vídeos que es
puguin fer durant les activitats a les xarxes socials i web de l’empresa.
Signatura pare/mare o tutor,

Aquest full s’haurà d’entregar a les oficines de grup Món d’Oci abans del 16 de juny
juntament amb:
 Pagament en efectiu del període contractat
 Còpia del DNI del pare, mare o tutor/a
 Fitxa de salut
 Còpia de la targeta sanitària

INFLABLES FESTA DE L’ESCUMA TALLERS PIRAGÜISME
MALABARS JOCS D’AIGUA SOFTPLAYS TIR AMB ARC JOCS
GEGANTS
BALLS
JOCS DE NIT EXCURCIONS CIRC
PERSONATGES CIRCUIT BALANZBIKE MAQUILLATGE DE
FANTASIA PISCINES DE BOLES CIRCUIT SEGWAY LLITS
ELÀSTICS SORTIDES
ZUMBA
PISCINA
DISCOMÒBIL
ESCALADA JUDO ESPORTS JOCS DE FUSTA

QUI SOM?

QUINES ACTIVITATS FAREM?

Grup Món d’Oci és una empresa jove amb àmplia trajectòria en el
sector lúdic i de l’entreteniment. Els darrers anys hem desenvolupat
un mètode exclusiu i innovador per a que els nens i nenes gaudeixin
i aprenguin amb una gran diversitat d’activitats durant l’estiu.

Les activitats són dinàmiques, variades i divertides, i tenen per
objectiu que els nens i nenes tinguin un bon inici d’estiu, ple
d’experiències úniques. Organitzem activitats educatives, lúdiques,
esportives i d’oci, exclusives al poble, degut a la gran infraestructura
i recursos que disposa Grup Món d’Oci.

El nostre equip està format per professionals del sector del lleure,
els esports i l’animació, apassionats pels nens i el seu món. Són
joves dinàmics, alegres i motivats per la seva feina.
A ON?
El casal d’estiu es porta a terme a les instal·lacions de l’Escola
Montserrat de Sant Vicenç de Castellet. Un espai que compta amb
aules per a diferents grups, un gran pati per a les activitats a
l’exterior, i tot els serveis i recursos perquè al casal Món d’Oci
només hi càpiga la diversió.
A QUI VA DESTINAT?
El casal Món d’Oci va destinat a tots els nens i nenes d’entre 3 i 14
anys que tinguin ganes de gaudir i passar unes setmanes divertides
i inoblidables.

QUINES SORTIDES FAREM?
Realitzem un gran varietat de sortides fora de l’Escola Montserrat;
Anirem al Parc de l’Agulla a fer piragüisme, farem una excursió a la
Granja, visitarem la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Manresa,
farem sortides a la Piscina Municipal, gaudirem de la natura, anirem
a fer activitats a diversos parcs del poble, etc.

Més informació a:
info@mondoci.com Tel. 938330921 (9h a 13h)
Inscripcions a:
Polígon Industrial les Vives, Carrer Indústria nº17

COM ENS ORGANITZEM?

Sant Vicenç de Castellet 08295 (BCN)

El casal distribueix als nens i nenes en tres grups de treball; petits,
mitjans i grans. Doncs creiem que cada grup d’edat té unes
dinàmiques i necessitats diferents. No obstant, pensem que
interrelacionar-se és molt enriquidor, pel que també farem sortides
i activitats conjuntes.

Horari de dilluns a dijous de 9h a les 13h

