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PISCINES MUNICIPALS DE SON HUGO



QUÈ SÓN ELS CAMPUS D’ESTIU
Les famílies necessiten alternatives quan es trenca la rutina del curs escolar i han 

d’abordar la reorganització d’horaris i activitats.
Les activitats d’estiu són una bona opció perquè els infants desenvolupin 

l’autonomia personal, la integració en el grup i la vivència d’uns valors que els ajudin 
a créixer com persones.

Esports 85 aposta pel dret de tots els infants i joves a un temps lliure educatiu, 
per damunt de qualsevol diferència econòmica i social.

Es facilitarà la participació a infants amb necessitats educatives especials.
Esports 85, en aquest any 2013, ha considerat centrar les activitats d’estiu al 

voltant d’un punt d’interès específic per a les Piscines de Son Hugo i tenint en 
compte les característiques d’aquestes. Tot això amb la finalitat de fer les activitats 
més atractives per als nens / es participants.

ACTIVITATS
Les activitats estan dirigides a infants de 3 a 14 anys i basades en el punt d’interès de 

la instal·lació, tenen un contingut lúdicoesportiu, diferent segons l’edat dels participants, 
així com una sortida quinzenal durant els mesos de juliol i agost.

INSCRIPCIONS
La inscripció estarà oberta des del dia 13 de maig fins que quedin places disponibles. 

Límit de 150 places per torn.

Per a la formalització de la inscripció són necessaris els següents documents:
•	 Foto	de	carnet	del	participant.
•	 Fotocòpia	 de	 la	 targeta	 sanitària	 (Seguretat	 Social	 o	 assegurança	 privada)	 del	

participant.
•	 Full	d’	inscripció	emplenat	per	pare,	mare	o	tutor	legal	del	participant
•	 Còpia	del	pagament	de	la	quota	corresponent,	en	efectiu	amb	transferència	bancària.

* Quinzenes i mesos naturals     * Preus per dies guarderies i menjador

PREU I HORARIS 
Activitats de 9 a 14 h
Inclou totes les activitats, 
sortides, excursions, etc. 

38 E

7,50 E

30 E

82 E

12 E

68 E

Guarderia mati 7.30 a 9 h

Guarderia horabaixa 14 a 15.30 h
 15.30 a 17 h

Menjador 14 a 15,30 h

Quinzenal*Juny i setembre

156 E

22 E

136 E

Mensual*

3 E

7,50 E 12 E 22 E 3 E
7,50 E 12 E 22 E 3 E

7 E

Per dies solts

DESCOMPTES
A la inscripció de 2 germans o més al mateix torn, s’hi aplicarà un descompte del 12%, 
a partir del segon germà. 
A la inscripció d’abonats IME, s’hi aplicarà un descompte del 12%.
•	 Els	descomptes	no	són	acumulables.
•	 Els	descomptes	només	s’aplicaran	al	paquet	base	d’activitats,	de	9	a	14	h.

PISCINES MUNICIPALS SON HUGO
“LES MARS, ELS OCEANS, UN MÓN PER DESCOBRIR“

Parlant d’una instal·lació basada en el medi aquàtic, un complex de piscines. 
D’acord amb això, aquest serà el centre d’interès, el món aquàtic en les seves diferents 
vessants.

Igualment gaudirem al màxim del medi aquàtic amb l’ús lúdic de les piscines 
existents en la instal·lació.

LLOC D’ INSCRIPCIONS
ESPORTS 85 S. L. 
C.	d’Elcano,	nº	6	baixos	(prop	de	Marquès	de	la	Sénia)	07014	–	Palma

De dilluns a dijous de 9 a 19 h
Divendres de 9 a 15 h

PAGAMENT
El pagament es farà per transferència bancària seguint les següents indicacions:

Banesto – CCC 0030.2088.57.0000478172
Nom del titular:  Esports 85 S. L.
Remitent: Heu de fer constar el nom del vostre fill/filla.
Concepte: És molt important que per a identificar bé la transferència hi poseu 
el nom del nin/nina i el torn corresponent.

Reunió informativa per a pares i mares

20 de juny a les 19.30 h.


