
CASAL ESPORTIU

Del 27 de Juny al 29 de Juliol

A.E. UNIÓ REMENCES

diversió, aprenentatge,millora d'habilitats, ...

Horari:  9:00 - 13:00 Estiu 2022
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Seu: Camp Municipal de Sant Feliu de Pallerols

Per a nens i nenes de 4 a 16 anys

Inscripcions: www.unioremences.cat

Informació: unioremences@gmail.com



Seu: Camp Municipal de Sant Feliu de Pallerols
Directiva del casal: A.E.Unió Remences
Monitors: Entrenadors del club 
Dates: del 27 de Juny al 29 de Juliol
Dirigit a: nens i nenes de 4 a 16 anys
Horaris: de 9:00 a 13:00 h
Servei diari de transport amb monitors

. Entrenaments estructurats per edats

. Millora de la tècnica i el joc d'equip

. Específic de porters

. Piscina 

. Olimpiades i activitat setmanal

. Obsequis i moltes sorpreses més !

INFORMACIÓ GENERAL

Les ACTIVITATS DE FUTBOL I ESPORTIVES
d'estiu de la Unió Remences és  la part més
lúdica i recreativa del club, on nens i nenes
d’una forma divertida interactuen diferents
activitats, jocs, xerrades, sorpreses,
excursions, etc. Vaja ! Que la mainada s’ho
passa  "pipa" adquirint uns valors com el
companyerisme, l'amistat  i la unió !

 

Inscripcions obertes fins
el 21 de Juny

AQUEST ESTIU AL CASAL ESPORTIU !

PREUS
. 2 Setmanes: 170 €
. 3 Setmanes: 220 €
. 4 Setmanes: 270 €
. 5 Setmanes: 300 €

20% Descompte segon germà/na

www.unioremences.cat

U,E, HOSTOLES
Anglès

St. Feliu de Pallerols



. 9:00 Arribada al camp 

. 9:15 a 10:15 Sessió entrenament 1

. 10:15 a 10:45 Esmorzar

. 10:45 a 11:45 Sessió entrenament 2

. 11:45 a 13:00 Partits

Programa diari

Activitat piscina
Dimarts grup 1 i dijous grup 2 de 10:45 a 13:00

Activitat setmanal
Activitat motivadora i especial: excursions, visites guiades i
d'interés, etc. 

Sorpreses
Cada setmana una activitat sorpresa, ja sigui
en forma de jocs o l'experiència de la visita

d'un jugador de futbol professional 



Molt important:
Puntualitat en els horaris de l’autocar
Posar la bossa al maleter de l’autocar
Tots els nens que van amb l’autocar han de portar mascareta
Mantenir l’autocar net (no menjar, etc)

QUE CAL PORTAR
Per l’entrenament:
Samarreta d’entrenament casal d’estiu’22
Botes de futbol i guants els porters
Per esmorzar:
Tapper personalitzat individual amb esmorzar i aigua
Recomanem entrepà i/o fruita
Per la piscina:
Banyador, tovallola i xancletes
Molt important:
Posar-se crema pel sol i portar una gorra dintre la bossa

   Informació: 
                    686 625 940 (Quim)
                    unioremences@gmail.com
   
   Inscripcions online: 
        www.unioremences.cat 
  (Secció Activitats/Tecnificacions)

   ORGANITZA: A.E. Unió Remences

   COL.LABORA: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Inclou:
Obsequis + camisetes

Assegurança 

Parades i horaris de transport

Activitats de futbol 
i esportives 


