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C. d’Elcano, 6 - 07014 Palma - Tel. 971 454 705 (5 línies) - Fax 971 454 605

oficina@esports85.com  -  www.esports85.com

L’organitza: Esports85
Hi col·labora: IME - Ajuntament de Palma

PALAU MUNICIPAL SON MOIX

INFORMACIÓ971 456 805www.esports85.com



  QUÈ SÓN ELS CAMPUS ESPORTIUS? 

Les famílies necessiten alternatives quan es trenca la rutina del curs escolar i han d’abordar 
la reorganització d’horaris i activitats.
Les activitats d’estiu són una bona opció perquè els infants desenvolupin l’autonomia 
personal, la integració en el grup i la vivència d’uns valors que els ajudin a créixer com a 
persones.
Esports 85 aposta pel dret de tots els infants i joves a un temps lliure educatiu i esportiu, 
per damunt de qualsevol diferència econòmica i social.
Es facilitarà la participació a infants amb necessitats educatives especials.
En aquest any 2018 Esports 85 ha decidit centrar les activitats d’estiu al voltant d’un punt 
d’interès específic per al Palau Municipal Son Moix i tenint en compte les característiques 
d’aquestes. Tot això amb la finalitat de fer les activitats més atractives per als participants.

  ACTIVITATS

Les activitats estan dirigides a nins i nines de 3 a 14 anys, es basen en el punt d’interès de 
la instal·lació i tenen un contingut ludicoesportiu, diferent segons l’edat dels participants. Es 
fa una sortida quinzenal durant els mesos de juliol i agost.

  INSCRIPCIONS 

La inscripció estarà oberta des del dia 7 de maig  fins que quedin places disponibles, amb 
un límit de 300 places per torn.

Per a formalitzar la inscripció són necessaris els següents documents:
• Foto de carnet del participant
• Fotocòpia de la targeta sanitària (Seguretat Social o assegurança privada)
• Full d’inscripció emplenat pel pare, la mare o tutor/ra legal
• Pagament del campus en efectiu o per transferència bancària

* quinzenes i mesos naturals

PREU I HORARIS
Activitats de 9 a 14 h
Inclou totes les activitats,
sortides, excursions, etc.
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  DESCOMPTES 
Per a la inscripció de 2 germans o més al mateix torn, s’aplicarà un descompte del 35% a 
partir del segon germà.
A la inscripció d’abonat a l’IME, s’aplicarà un descompte del 35%. Només es farà efectiu en 
el moment del pagament, amb la presentació del justificant de l’abonament.
- Els descomptes només s’aplicaran al paquet base d’activitats de 9-14 h.
- Els descomptes no són acumulables.

  LLOC D’INSCRIPCIONS 
ESPORTS 85 SL 
C. d’Elcano, 6, baixos (travessia c. del Marquès de la Sénia), 07014 Palma
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, divendres de 9 a 15 h
Reunió informativa per a pares i mares: 20 de juny a les 18 h al pavelló del Palau Son 
Moix

  PAGAMENT 
El pagament es farà per transferència bancària, seguint les següents indicacions:
La Caixa – IBAN ES42 2100 1763 0902 0007 5580
Nom del titular: Esports 85 SL
Remitent: heu de fer constar el nom del vostre fill/filla.
Concepte: és molt important que per a identificar bé la transferència hi poseu el nom del 
nin/nina i el torn corresponent.


