I N T E N S I U
D’E S T I U

FORMACIÓ INTENSIVA
Formació intensiva de gimnàstica artística del 5 al 23 de juliol.
L’horari serà de les 15.30 h a les 18.30 h de dilluns a divendres,
per a gimnastes a partir dels 10 anys.

PUJAREM DE NIVELL
Aprofitarem aquesta formació per millorar la preparació física de les
vostres filles, perfeccionar la seva base tècnica de dansa i guanyar
flexibilitat. A més, s’ho passaran genial amb un munt de jocs, activitats
i sorpreses que els tenim preparats!

S T AY SAFE
Igual que al llarg del curs, tindrem molt en compte totes les
recomanacions sanitàries i mesures de seguretat per tal de garantir
la salut dels vostres fills.

PL ACES LIMITADES
La data d’inscripció és del 21 al 27 de juny.
Les places són limitades i es requerirà un mínim de gimnastes
per completar les setmanes. El preu és de 65€ per setmana.
Si esteu interessats i voleu més informació, podeu contactar
amb la Cinta per privat a través de whatsapp 619591318
o fer la inscripció directament a l’escola.
Us hi esperem!

INTENSIU DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA A L’ESCOLA NOVA

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Curs:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Setmanes que farà l’intensiu:
ü
ü
ü
ü

Del 5 al 9 de juliol
Del 12 al 16 de juliol
Del 19 al 23 de juliol
Tot l’intensiu

Jo (pare, mare o tutor/a).................................................................................................................
amb DNI .......................................................... autoritzo al meu fill/a a assistir a l’Intensiu de
Gimnàstica Artística de l’Escola Petit Estel – La Nova durant el juliol de 2021. Autoritzo també
que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies publicades a l’espai web, a les xarxes
socials (Instagram, Facebook, Twitter) i en publicacions d’àmbit educatiu.

Aquesta autorització s’ha d’enviar emplenada al correu electrònic esplaicampus@lanova.cat
entre el 22 i el 27 de juny. És molt important complir amb el termini d’inscripció.

