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INSCRIPCIÓ

T’ESPEREM
        AL CAMPUS!

Activitats lúdiques, esportives 

i d’aprenentatge!

Del 24 de Desembre al 4 de Gener 

N
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Nom
Cognoms
Data naixement
Adreça
Població     CP
Tel.
E-mail
Al·lèrgies?
Necessita medicació?
Observacions
Sap nedar?

          N1 (del 24 al 28 de Desembre)
          N2 (del 31 de Desembre al 4 de Gener)

En/Na (pare/mare/tutor)
amb DNI                                        autoritzo al centre a traslladar 
al menor a l’hospital més proper en cas d’accident i prendre 
decisions medico quirúrgiques que siguin necessàries adoptar, 
en cas d’extrema urgència i sota direcció mèdica, renunciant 
a exigir qualsevol responsabilitat per lesions que es puguin 
produir dins de les activitats del Campus Fitness Factory i que 
assumeixo íntegrament. 
Així mateix, i en compliment amb la llei 15/2003 de protecció 
de dades, es sol·licita la seva autorització per poder realitzar 
fotos, utilitzar-les amb finalitat publicitària, i autoritzo poder 
traslladar al menor fora de la instal·lació per poder realitzar 
excursions i altres activitats a l’aire lliure.

Signatura

FITNESS FACTORY CLUB
Camí Ral l’Havana, 39 - MATARÓ      
93 757 59 00



24 25 26 27 28 29 30Desembre

Dll Dm Dx Dj Dv Dss Diu

Gener

· HORARI de 9h a 14h
· SERVEI D’ACOLLIDA de 8h a 9h / de 14h a 15h

€
PACK 2 SETMANES      75 € 
PRIMERA SETMANA (24-12 > 28-12)    34,90 €
SEGONA SETMANA (31-12 > 04-01)     44,90 €
SERVEI ACOLLIDA       3,5 €/h

*DESCOMPTE 5% PER GERMÀ (NOMÉS PACK 2 SETMANES)

31 1 2 3 4 5 6

El Campus va dirigit a tots aquells nens i nenes,   
entre 3 i 14 anys, que vulguin gaudir de l’esport 
i de les activitats de lleure.
Aquest Nadal ens marquem el repte d’apropar 
als nens al món de l’esport i l’activitat física, 
prioritzant la diversió, els valors, 
el companyerisme, l’amistat i la convivència. 
Tot això por tarà als nens a desenvolupar 
habilitats i coneixements de diferents àmbits, 
a través de totes les activitats que oferim 
al Campus.


