FESTES
D'ANIVERSARI
AL CLUB NATACIÓ SABADELL
CELEBRA LA FESTA
D’ANIVERSARI
DELS MÉS PETITS
AL CLUB!
EL CLUB T’OFEREIX
UN ESPAI PER
CELEBRAR LA FESTA
D’ANIVERSARI
DELS MÉS PETITS
Per ser soci del Club
Natació Sabadell
tens l’oportunitat de
celebrar a qualsevol
d’ambdós centres
la festa d’aniversari
dels més petits.

ESCULL LA MILLOR OPCIÓ:
1 TU T’HO MONTES:
Durant 3 hores pots gaudir de:
Al Centre Gran Via:
- Sala exclusiva per portar a terme la celebració
- Ús del Clubiparc o piscina
Al Centre Can Llong:
- Ús d’un espai a la cafeteria per portar a terme la celebració
- Accés a la piscina Aiguajoc
Sempre que s’utilitzi les piscines, els infants han d’anar acompanyats d’un adult.

Preu:
Fins a 20 infants el preu és de 102,40€. A partir de 21 infants hi ha un increment de 6€ per nen/a

2 FESTA, BERENAR I BANY:
Durant 3 hores pots gaudir de:
- Sala exclusiva per portar a terme la celebració
- Ús del Clubiparc (només al Centre Gran Via)
- Bany a la piscina (piscina de nadons al Centre Gran Via i Aiguajoc al Centre Can Llong)
- Berenar (per a cada infant 1 donut de sucre, 1 entrepà petit de fuet, 1 aigua,
1 suc i per a compartir patates xips, galetes salades, Fanta i Coca-Cola)
Sempre que s’utilitzi les piscines, els infants han d’anar acompanyats d’un adult.

Preu:
128€ (mínim 10 infants i un increment de 12,50€ per nen/a a partir d’11 infants)

3 OPCIÓ 2 AMPLIADA
Festa, berenar, pastís (de xocolata o bé de crema cremada i nata)
i llaminadures per a cada infant
Preu:
158,72€ (mínim 10 infants i un increment de 15,50€ per nen/a a partir d’11 infants)
* Les espelmes del pastís no estan incloses.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
1. PASTISSOS D’ANIVERSARI:
A consultar dins d’una gamma de diferents pastissos i coques.

2. MONITOR/A PER ACTIVITAT:
Zumba, tallers, jocs d’aigua, tornejos esportius …

Preu:
60€ / 1,15 h prèvia consulta
Per a més informació i contractació dels serveis complementaris
us podeu dirigir a qualsevol de les dues recepcions del Club.

DESCOMPTES
20% Si l’aniversari és d’un infant inscrit a alguna de les escoles esportives del Club Natació Sabadell.
20% Si l’infant va celebrar la seva festa d’aniversari l’any passat al Club Natació Sabadell.
10% Si l’infant ha estat inscrit en algun dels Casals del Club Natació Sabadell durant l’any passat
Descomptes no acumulables

