GUARDA: 1 DIA 5€ SETMANA: 20€ / Servei de menjador / Germans 10%

QUÈ FAREM:
- Entrenaments amb tècnics del
Salt Gimnàstic Club i col·laboradors de
gran nivell.
- Proves físiques i entrenaments adaptats al

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS:

nivell i edat dels gimnastes.

Caldrà fer- la mitjançant mail o bé a la secretaria del Salt

- Pel·lícules de gimnàstica.

Gimnàstic Club de 17:15 a 21:00h., a partir del 24 dʼabril.

- Coreografies, trampolí (llit elàstic)

Pagament efectiu, amb targeta o transferència.
IBAN : ES67 0081 0222 64 0001231924

- Manualitats i tallers

Beneficiari: Salt Gimnàstic Club
Referència: Piruetes Extern + nom gimnasta

- Anirem a la piscina cada dia per a

Cal escanejar i enviar resguard a : piruetessalt@gmail.com
Per tenir reserva de plaça cal pagar
inscripció + el 50% i abans del 15 de juny haver abonat
lʼimport total.

DEVOLUCIONS:
En cas de lesió, accident o malaltia és necessari la
presentació de justificant mèdic.
10 dies abans de lʼinici del torn que sʼestigui inscrit, es
retornarà un 75% de lʼimport pagat.
Un cop hagi començat el campus sʼestudiarà particularment cada cas.

refrescar-nos

CAL PORTAR:
- Roba esportiva
- Esmorzar i aigua
- Crema solar
- Banyador, tovallola i xancletes
- Berenar ( pels que es
queden fins les 17,00h.)
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Campus de Gimnàstica
femenina i masculina

SALT
GIMNÀSTIC
CLUB

ALTRES ACTIVITATS
- FESTES DʼANIVERSARI: Vine amb els
teus amics a fer una classe de gimnàstica artística de manera lúdica amb
jocs i passa-tʼho dʼallò més bé
berenant i bufant les espelmes del teu
pastís.
- CLASSES PER A ESCOLARS: Vine amb
els teus companys dʼescola a conèixer
el gimnàs i practicar el nostre esport.
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Miquel Martí i Pol, 5 17190 SALT
TEL 972 233239 - 627420202
659954801 (Laura)

piruetessalt@gmail.com

EXTERNS
des dels 7 anys
JUNY, JULIOL, AGOST I SETEMBRE

Lloc: Gimnàs Municipal de Salt
piruetessalt@gmail.com

