
 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 

 QUÈ ES EL CAMPUS ESPORTIU DE VILALLER? 

És un casal d’estiu que es porta a terme a la població de Vilaller, municipi ubicat a la comarca de l’Alta 

Ribagorça, on l’objectiu es donar servei a les necessitats de les famílies de la població i rodalies, com també 

la promoció de l’activitat física i l’esport i fomentar els bons hàbits saludables en els nens i nenes.   

 

 QUI HO ORGANITZA? 

L’Ajuntament de Vilaller conjuntament i a través de l’empresa Wefeel Events coordinaran i gestionaran 

aquest servei als infants del municipi i poblacions properes. 

 

 A QUI VA DIRIGIT? 

A nens i nenes nascudes entre els anys 2012 i 2006, és a dir, edats que corresponen a 1r. de primària fins a 

1r. d’ESO. L’activitat està oberta a qualsevol nen/a de la comarca o rodalies que vulgui fer ús del servei.  

 

 QUINA DURACIÓ TÉ? 

El servei de Campus esportiu d’estiu de Vilaller disposarà de 2 torns: 

Primer torn: Del 2 al 6 de Juliol de 2018 

Segon torn: Del 9 al 13 de Juliol de 2018 

 

 QUIN HORARI OFEREIX EL CAMPUS? 

Els pares, mares i/o tutors legals dels infants que vulguin assistir al Campus podran escollir entre 2 horaris 

diferents que s’adapten a les necessitats de cada família. 

Opció 1: de 9h a 13h (sense servei de dinar) 

Opció 2: de 9h a 16:30h (amb servei de dinar inclòs) 

 

 QUIN PREU TÉ EL CAMPUS? 
El preu per torn depèn de l’horari que escullin les famílies: 

o Opció 1: de 9h a 13h (sense servei de dinar) – 1 Torn   40€ 

o Opció 2: de 9h a 16:30h (amb servei de dinar inclòs) – 1 Torn  65€ 

  



 

 

 

 COM ES FORMALITZA LA INSCRIPCIÓ AL CAMPUS? 

La inscripció al campus es pot formalitzar a través del següent enllaç: 

https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/campus-esportiu-estiu-2018-vilaller 

 

 SI EL MEU FILL/A TÉ ALGUNA AL·LÈRGIA O INTOLERÀNCIA, COM HO FAIG SABER? 

A través del formulari d’inscripció tens diferents apartats en els quals ens pot especificar i comentar les 

possibles al·lèrgies, intoleràncies alimentàries o altres qüestions que creguis adients que hem de conèixer 

per garantir la satisfacció del teu infant. 

 

 QUIN ÉS EL PROGRAMA D’ACTIVITATS? 

Et facilitem el programa d’activitats aproximat que es portarà a terme en cadascun dels torns: 

 

HORARIS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

09:00 – 11:00 
Activitats 

Poliesportives * 
Excursió Canoa (Nàutic) 

Activitats 
Poliesportives 

Canoa (Nàutic) 

11:00 – 11:30 ESMORZAR 

11:30 – 13:00 
Activitats 

Poliesportives * 
Piscina Activitat Nàutic Piscina Activitat Nàutic 

13:00 – 14:00 DINAR 

14:00 – 16:30 
Activitats 

Poliesportives * 
Activitats 

Poliesportives * 
Activitats 

Poliesportives * 
Activitats 

Poliesportives * 
Activitats 

Poliesportives * 

 

* Activitats Poliesportives (futbol, bàsquet, tennis, tennis taula) 

 

 ON PUC CONSULTAR ELS MEUS DUBTES? 

Et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic a tito@wefeelevents.com  
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