
       €

MENJADOR
13.30h-15.30h

Serveis puntuals

Total

9,41€/dia 

SERVEI
D’ACOLLIDA

8h-9h

3,95€/dia 

DIA
PUNTUAL
9h-13.30h

15€/dia

(recepció)

Abonats / Fills d’abonats 
Cursetistes
2n germà
Família nombrosa 

Com et dius?

Data naixement
C L U B  E S P O R T I U  

C A S T E L L A R

Descomptes

Preus

-       %

-5%
-5%

SETMANES DE KMPUS
1- 
2-
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 

Setmana del 25/06
Setmana del 01/07
Setmana del 08/07
Setmana del 15/07
Setmana del 22/07
Setmana del 29/07
Setmana del 02/09 

(per setmana)
Quines setmanes vindràs?

ACOLLIDA MATÍ
8h-9h 

12,95€ 

55,25€ 

99,75€ 

12,95€ 

44,75€ 

KMPUS
9h-13.30h 

KMPUS + MENJADOR
9h-15.30h 

ACOLLIDA MIGDIA
13.30h-14.30h 

+ ASSEGURANÇA  
  Obligatòria

x

10€ 

MENJADOR
13.30h-15.30h 

 2019
CLUB ESPORTIU FIT JOVE
SIGE SPORT CASTELLAR
CLUB ESPORTIU FIT JOVE
SIGE SPORT CASTELLAR

(recepció)

3 setmanes 

Pagament íntegre de ...

*No aplicables al servei de menjador ni dies puntuals

-5%
4 setmanes -10%
5 setmanes -15%
6 setmanes -20%



C L U B  E S P O R T I U  

C A S T E L L A R

Normes administratives

Només es retornarà un 100% de l'import del Kmpus fins una setmana abans de l'inici del mateix 
en aquells casos en què es presenti un informe mèdic i la direcció del centre doni el seu vistiplau. 
Es retornarà el 40% de l'import un cop començat aquest en aquells casos que sigui justificat per 
alguna malaltia i/o problema greu.

Pagament

El pagament s’ha de realitzar en efectiu a la recepció del centre o per ingrés bancari previ a la 
inscripció, indicant el nom del nen/a i el motiu: NOM+KMPUS ESTIU 2019 i adjuntant el resguard 
al full d’inscripció.
*Assegurança d’accidents obligatòria.
Trobareu les dades bancàries a www.sigesport.es/castellar/kmpus-estiu-2019/

Documentació necessària

- Fotocòpia del DNI, (del pare o mare pels menors que no en tinguin)
- Fotocòpia de la Targeta Sanitària
- Fotocòpia del full de vacunes
- Dues fotografies mida carnet

Autorització per la recollida del nen/a

Per la recollida del nen/a del Kmpus, heu de portar cada dia el carnet de recollida omplert que se 
us entregarà a l’hora de la inscripció, el qual us autoritza a recollir el nen/a.

Normativa Kmpus

L’accés i la permanència a l’interior de les instal·lacions requereix un estricte compliment de les 
normes que trobareu a la nostra pàgina web. www.sigesport.es/castellar/kmpus-estiu-2019/

En cas de pluja les activitats es poden veure modificades.
Les setmanes de KMPUS que no assoleixin la ràtio necessària quedaràn anul·lades.
L’últim dia de servei de menjador és el 26 de juliol (setmanes 6 i 7 sense servei)

Tel. 93 714 28 11       atclient.sige@gmail.com       c/País Valencià 1 Castellar del Vallès        www.sigesport.es/castellar


