COMUNICAT DE PREMSA
Obertes les inscripcions al Campus Can Mir
2017, que tindrà lloc durant el mes de juliol
Aquesta edició s’amplia una setmana més i s’incorporen més
activitats d’aventura, més diversitat d’esports i sortides

El Club Escola de Futbol Can Mir – Rubí organitza novament el Campus
d’estiu Can Mir després de l’èxit de l’anterior edició, la primera que
celebrava l’entitat. Una de les novetats és l’ampliació d’una setmana més,
i tindrà una durada del 3 al 28 de juliol.
Aquest any s’incorporen nous esports, amb la pretensió que els
participants no només tinguin el futbol com a referent esportiu. Els
esports de raqueta (pàdel, tennis i tennis taula) i altres com el vòlei, el
handbol i el rugbi, son les novetats d’aquest any. Aquests es
complementaran amb els que ja es practicaven com l’escalada, l’hípica, la
natació i, evidentment, la pràctica formativa del futbol.
Pel que fa a altres activitats, s’ha fet una aposta pel lleure d’aventura i en
espais temàtics. La visita a l’Open Camp de Barcelona, a Ocio y Aventuras
de Sitges, o al Bosc Tancat – Natupark de Cerdanyola completen una
oferta on gaudiran molt els nens i nenes participants al Campus, que
podran fer-lo dels 6 al 16 anys. També tindran d’una visita especial a
l’estadi del RCD Espanyol, on podran gaudir d’una visita guiada i exclusiva
només per l’entitat per conèixer el mateix.
L’entitat vol remarcar el seu caràcter social de no tenir ànim de lucre, i els
preus finals son ajustats als costos de les activitats i els serveis. Les
famílies podran escollir el número de setmanes que els interessi,
continuades o alternes, i les ampliacions dels horaris abans i després de
l’oficial del Campus, que serà de 9 a 14 hores. També està inclòs al preu
l’equipació, composada per dues samarretes, una bossa i una gorra.
El Club Escola de Futbol Can Mir – Rubí vol oferir un Campus que no sigui
monotemàtic ni un “aparcament” pels nens i nenes participants,
programant activitats molt atractives i de la màxima qualitat al millor
preu.
Rubí, 15 de maig de 2017
Per ampliar la informació, us podeu adreçar a Xavi Mas al telèfon
609.659.595
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