
 

  

EESSPPLLAAII  DD’’EESSTTIIUU  CCBBSS    
Esplai de lleure i entreteniment: 

L’Esplai d’Estiu CBS es un projecte d’educació i formació de caire esportiu en el lleure 
organitzat pel Club Bàsquet Sitges,  amb una trajectòria de més de 20 anys . 
De mà d’un equip educatiu qualificat, es fomenta el coneixement de l’entorn proper, el 
respecte per la natura, la cooperació i la participació. 
A l’Esplai d’Estiu, els nens i nenes són protagonistes d’una gran diversitat de propostes 
actives:  
Activitats esportives de tot tipus al poliesportiu de Pins Vens, sortides de coneixement 
de l’entorn, vivències en contacte amb la natura, sortides de caire lúdiques, sortides a la 
platja de la mateixa vila.  

 

 

Dates i horaris:   

1er torn; del 28 de Juny al 2 de Juliol 

2on torn; del 5 al  9 de Juliol  

3er torn; del 12 al 16 de Juliol  

4rt torn;  del 19 al 23 de Juliol  

5 è torn; del 26 al 30 de Juliol  

 

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores 

(Hi ha un servei de entrada de 8.30 a 9 hores).  

Activitats complementàries: 

Activitat 1er torn: Colònies al Collell del 1 al 4 de Juliol.  

Activitat 2on torn: Sortida al parc “Ocio Aventura” de Sitges  

Activitat 3er torn:  Sortida al parc “Aqualeon”  

Activitat 4rt torn:  Activitats de nàutica al Club Nàutic Sitges.  

Activitat  5è torn: Sortida al parc “Calafell Park”  

 

 



Preus: 

Inscripció per un torn/setmana    60.00€  

Inscripció per dos torns/setmanes  115.00€ 

Inscripció per tres torns/setmanes   155.00€ 

Inscripció per quatre torns/setmanes   200.00€ 

Inscripció per cinc torn/setmanes   250.00€ 

Activitat 1er torn (Colònies Collell)  225.00€ 

Activitat 2on torn (Ocio Aventura)    20.00€ 

Activitat 3er torn  (Parc Aqualeon)    25.00€ 

Activitat 4rt torn  (Nàutica Sitges)     15.00€ 

Activitat 5è  torn  (Calafell Park)     20.00€ 

 

Inscripcions: 

• Complimentar el formulari que es troba al web cbsitges.com (o bé 
demanar un full d’inscripció al Bàsquet Sitges) 

• Fer el ingrés corresponent al compte corrent de La Caixa:  
ES05-2100-6433-7721-0007-7562, indicant clarament el nom del 
participant. 

- Enviar la inscripció pel  mateix web o bé entregar la documentació a 
les oficines del club.  

 
Més informació i formulari d’inscripció a  
www:clubbasquetsitges.com 
mail: escola@clubbasquetsitges.com 
Tf. 619.175.813 Ignasi  
 
 
Organitza 
Club Bàsquet Sitges  
 

 


