
El pagament s’ha de realitzar 

al compte de l’HC Montbui: 

 

 Banc Sabadell 

En concepte s’ha d’indicar 

NOM I COGNOMS i el TORN 

que assistirà. 

Ex: Pep Font—Torn 1,2,3,4 i 5 

 

El full d’inscripció s’ha 

d’entregar a  Can Passanals 

(de 18h a 20h) a qualsevol 

responsable de l’H.C Montbui 

abans del dia 8 de juny. 

També ho podeu enviar per 

correu electrònic a l’adreça: 

 

 

Telèfons de referència: 

Jennifer Román: 686 19 20 21 

 

Escola d'Estiu 
HC Montbui 

Piscina, esports, 
excursions, jocs, 

patinatge i HOQUEI 

Del 25 de Juny al 27 de 
Juliol 

vine i gaudeix! 

POLIESPORTIU CAN PASSANALS 
C/Can Passanals s/n 

Santa Margarida de Montbui 08710 
www.hoqueiclubmontbui.cat 

hoqueiclubmontbui@gmail.com

ES45-0081-1650-5100-0112-4115



organitza una escola d’estiu, on els 
nens i nenes realitzaran la pràctica 
de diferents esports de forma 
lúdica i recreativa. 
Al mateix temps podran aprendre i 
millorar la tècnica de patinatge i 
d’hoquei. 

combinaran diferents esports amb 
piscina i patinatge o hoquei en 
funció del nivell. 

Edats:

Preus:

Places limitades: 

L'HC Montbui 

Nens i nenes des del 2005 
 al 2014 

 Matí: 40€ la setmana. 
Servei acollida 8h 5€ la 

setmana 

Durant el matí (de 9h a 13h) es 

40 nens per 
 torn 

Al llarg de la setmana els 
nens i nenes realitzaran 
quatre sessions de 
patinatge artístic o 
d’hoquei amb un equip de 
monitors especialitzats. 
En el cas dels més petits 
es facilitarà el material 
si no en disposen. 

Durant la setmana els 
nens assistiran a la 
piscina municipal de 
Santa Margarida de 
Montbui, sempre 
supervisats per 
monitors. 

Els dijous i/o divendres es realitzarà 
activitats especials, com excursions, 
gimcanes, jocs d’aigua o clínics amb 
jugadors d'hoquei. 

Patinatge i Hoquei 

Piscina

Activitats

Nom nen/a_______________
Data naixement____________
Adreça_________________
Telf fix________mòbil______
Email__________________
DNI___________________
Num. tarjeta sanitària_________
Té patins i material? 
Sap nedar? 
Talla samarreta: 

Signatura pare/mare/tutor: 

Jo_____________________ amb DNI___________ autoritzo al meu 

fill/filla  a participar en les diferents activitats fora del pavelló ( 

piscina, excursions). 

Dono l’autorització perquè l’organització es quedi amb els drets 

d'imatge del participant i que en faci un ús coherent i responsable de

les fotografies preses

INSCRIPCIÓ 

4/6        8/10       12/14  

TORN 1 de 25 a 29 Juny
TORN 2 de 2 a 6 Juliol
TORN 3 de 9 a 13 Juliol

TORN 4 de 16 a 20 Juliol
TORN 5 de 23 a 27 Juliol


