Day Camp Fun and Learn a Torelló
a l’escola Rocaprevera
Summer 2018 - inscripció per setmanes
del 25 de juny al 27 de juliol de 2018

www.funandlearn.com
627 027 774

EDATS: de P3 a 14 anys

obert a tothom

SETMANA

25/06 a 29/06

02/07 a 06/07

09/07 a 13/07

16/07 a 20/07

23/07 a 27/07

HORARI

HORARI

de 9:00 a 13:00

de 9:00 a 15:00

cal portar esmorzar

cal portar dinar

per a mig matí

amb carmanyola

☐ 9:00

☐ 9:00

- 13:00 preu

61 €

☐ 9:00

- 13:00 preu

☐ 9:00

- 13:00 preu

☐ 9:00

61 €

☐ 9:00

61 €

☐ 9:00

- 13:00 preu

61 €

☐ 9:00

- 15:00
preu 79€

- 13:00 preu

61 €

All in English

- 15:00
preu 79€

- 15:00
preu 79€

☐ 9:00

- 15:00
preu 79€

☐ 9:00

- 15:00
preu 79€

ACTIVITATS:
multiesports, jocs, dia de les rodes, farem tir en arc, pintarem cares, farem manualitats,
música, jocs d'aigua, gimcanes, activitats en equip, gravarem vídeos, twister gegant,
dance (wii), taller de circ, excursions setmanals, cavalls i moltíssimes activitats més…)
Cada setmana té un començament i un final, la inscripció és per setmana sencera.
PREU PER SETMANA:
Horari de 9:00 - 13:00 _______________ 61 €
Horari de 9:00 - 15:00 _______________ 79 €
Cost permanència de 8:00 a 9:00_______ 10 €
cal portar esmorzar per a mig matí i dinar en cas de quedar-se fins a les 15:00
Activitats extra:
COLÒNIES: setmana del 16 al 20 de juliol colònies de dos dies a Vilanova de Sau.
Preu per a tota la setmana
horari de 9:00 a 13:00 preu 125€ .
horari de 9:00 a 15:00 preu 145€
Inclou: transport amb bus fins a la casa de colònies i estada i activitats dels dies 16/07 i
17/07 (la tornada cal venir-los a buscar a la casa de colònies) i casal del 18/07 al 20/07
de 9:00 a 13:00 o de 9:00 a 15:00 a l’escola.
Scavenger hunt, Archery, i Circus day són activitats que farem a la mateixa escola.
Descomptes* (els descomptes no són acumulables):
-Descomptes de germans i famílies nombroses 10%: el primer fill paga el total i els
altres germans tenen el 10% de descompte.
-Descompte en cas de contractar totes les setmanes: En el cas de contractar totes les
setmanes obtindreu 20€ de descompte
*Aquests descomptes no s’acumulen amb cap altre promoció.
Inscripcions:
A través del web www.funandlearn.com
Podeu fer arribar els formularis d’inscripció omplerts a:
Escola Rocaprevera
Carrer dels Estudis, 7
08570 Torelló (Barcelona)
+ Informació: 627 027 774 (Cesc) i 637 408 013 (Maira)

