CAMPUS

ESPORT

Esport a la UIB

Vacances Actives
Campus Futbol,
Waterpolo i
Natació Artística

Pasqua 2020

Les Vacances de Pasqua ja s´acosten i amb elles arriben una vegada més les
Vacances Actives i els Campus de Futbol, Waterpolo i de Natació Artística,
aquestes activitats estan creades per als infants que vulguin divertir-se alhora
que aprenen els aspectes bàsics de l’esport, tot en un ambient on els valors i el
treball en equip formen la base de l’aprenentatge esportiu.
A les Vacances Actives farem jocs, psicomotricitat, tallers, natació, esports,
danses i cançons.
Dirigit a nins i nines de 3 a 12 anys nascuts entre l`1 de gener de 2008 i el 31
de desembre de 2016.
El Campus de Futbol va dirigit a nins i nines nascuts entre l'1 de gener de
2010 i el 31 de desembre de 2014 que vulguin divertir-se i gaudir amb el futbol,
El Campus de Natació Artística va dirigit a a nins i nines nascuts entre el 1 de
gener de 2009 i el 31 de desembre de 2014 on podran iniciar-se i millorar la
seva tècnica. Impartit per monitors de natació titulats per la Reial Federació
Espanyola de Natació.
El Campus de Waterpolo va dirigit a a nins i nines nascuts entre el 1 de gener
de 2002 i el 31 de desembre de 2011 on podran iniciar-se i millorar la seva
tècnica Impartit per monitors de natació titulats per la Reial Federació
Espanyola de Natació.
Aquestes activitats es duran a terme de 14 al 17 d’abril de 2020 a les
instal•lacions esportives de la UIB.
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LLISTA DE MATERIAL QUE S’HA
DE DUR DIÀRIAMENT
Casquet de piscina
Banyador
Tovallola
Sabates de piscina
Ulleres de bany (opcional)
Camiseta, calçons, calcetins
Roba esportiva: camiseta, calçons, calcetes i dessuadora. Calçat esportiu:
botes multitacs o sabates esportives normals (només campus de futbol)
Sabates esportives
Berenar sòlid i lleuger
Tassó de plàstic amb el nom de l’infant
Crema solar
Gorra pel sol
No s’ha de dur sabó, a excepció dels infants que pateixin alguna alteració
cutània
És aconsellable que tots els nins i nines portin
una muda per canviar-se després de les activitats.

Inscripcions fins dia 7 d’abril inclòs
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ESPORT

Esport a la UIB

Pots consultar més informació a la WEB
a l’apartat d’activitats per nins
o al telèfon 971172554

