
Campus ESPORTIU 
I DE TEMPS LLIURE 2021

INFORMACIÓ
C. d’Elcano, 6 - 07014 Palma
Tel. 971 454 705 (5 línies) - Fax 971 454 605
oficina@esports85.com  -  www.esports85.com

@esports85

PLACES LIMITADES !!

a partir del 9 de juny
PREinScripcions EN LÍNIA

WWW.ESPORT85.COM

INFORMACIÓ971 456 805www.esports85.com



  QUÈ SÓN ELS CAMPUS ESPORTIUS? 
Esports 85 aposta pel dret de tots els infants i joves a un temps lliure educatiu i esportiu, per damunt de 
qualsevol diferència econòmica i social.
Es facilitarà la participació a infants amb necessitats educatives especials.
Aquesta activitat està subjecta a les mesures sanitàries de prevenció que es puguin estipular segons 
l’evolució de la pandèmia del Covid-19.

  ACTIVITATS
Les activitats estan dirigides a nins i nines de 3 a 14 anys, es basen en el punt d’interès de la instal·lació 
i tenen un contingut ludicoesportiu, diferent segons l’edat dels participants.

  PROCÉS D’INSCRIPCIÓ ALS CAMPUS D’ESTIU
PREINSCRIPCIÓ: A través de la nostra pàgina web (www.esports85.com – Oferta educativa – Campus 
Son Moix) heu de realitzar una preinscripció per família, especificant el nom de cada germà. Esports 
85 us enviarà un correu electrònic amb la confirmació de la plaça i podreu formalitzar la inscripció del 
campus a les nostres oficines situades al c. d’Elcano, 6 baixos, 07014 Palma.
 
INSCRIPCIÓ: A les oficines de Esports 85 del 10 al 17 de juny, de dilluns a dijous de 9.00 h a 17.00 h, 
divendres de 9.00 h a 15.00 h. En cas de no acudir-hi, es perdrà el dret a la plaça.

Documentació a presentar obligatòriament:
- Full d’inscripció del participant amb totes les dades emplenades i signada pel pare/mare/tutor (un full 

d’inscripció per participant). Aquest document el podeu descarregar de la nostra pàgina web.
- Revers del full d’inscripció on consta el document d’acceptació de condicions per a famílies i 

consentiment de participació en el campus emplenat i signat pel pare/mare/tutor.
- Foto de carnet del participant.
- Fotocòpia de la targeta sanitària (Seguretat Social) o assegurança privada.
- Pagament del campus en efectiu (import just) o per transferència bancària. 

  DESCOMPTES 
• Per a la inscripció de dos o més germans o més al mateix torn, s’aplicarà un descompte del 15% a 

partir del segon germà.
• Per a famílies nombroses/monoparentals s’aplicarà un descompte del 15% (s’haurà de presentar fotocòpia 

del llibre de família en el moment de la inscripció). 
• Els descomptes només s’aplicaran al paquet base d’activitats de 9.00 h a14.00 h.
• Els descomptes no són acumulables.

* Quinzenes i mesos naturals

PREU I HORARIS
Activitats de 9.00 a 14.00 h 206 €52,5 €

50,5 €12,5 €

108 €

25,5 €Guarderia matí 7.30 a 9.00 h 

Guarderia horabaixa  (I) 14.00 a 15.30h
Guarderia horabaixa (II) 15.30 a 17.00h

Quinzenal*
(juliol i agost)

1 al 9
setembre

23 al 30
juny

(24/06 festiu)

73,5 €

17,5 €

Mensual*
(juliol i agost)

50,5 €
50,5 €

12,5 €
12,5 €

 25,5 €
 25,5 €

17,5 €
17,5 €

154,5 €32,5 € 77,5 €Menjador 14.00 a 15.30h 45,5 €


