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CASAL
ESPORTIU
MUNDET
OUTDOOR

Edats: de 6 a 14 anys
Lloc: CEM Mundet
Dates: del 28 Juny al 30 de juliol 
de dilluns a divendres
Horari: de 9 a 13:30 h DLL/DM/DJ/DV
I DX de 9 a 17 h

Preus per setmana: 95 €

Documentació necessària:
Omplir la butlleta d'inscripció +
responsabilitat COVID + autoritzacions

Informació  i tràmits:
93 428 27 50
digna.bravo@federacioacell.orgc/Olympe de Gouges, S/N Recinte Mundet

08035 -Barcelona | 934 28 27 50
digna.bravo@federacioacell.org



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR

TRAIL RUNNING

16:00h

17:00h

15:00h

GIMCANA ESPORTIVA11:00h

PISCINA/JOCS AMB 
AIGUA

12:00h
PISCINA

10:00h

INICIACIÓ AL TRAIL 
RUNNING

ORIENTACIÓ 2.0

EXCURSIÓ: Explicació 
prèvia: Mapa, recorregut, 

GPS, smartphones, tablets, 
bruixoles…

ESCALADA BOULDER EN 
ROCODROM

PISCINA   (TECNIFICACIÓ)
13:00h

14:00h

GIMCANA ESPORTIVA

9:00h
JOCS DE PRESENTACIÓ                  
ZONA PROPERA AIRE 

LLIURE
ORIENTACIÓ PREPARACIÓ/EXPLICACIÓ

ESCALADA BOULDER EN 
ROCODROM

Full d’Inscripció “Casal 2021”    Data d’inscripció: 

Jo .................................................................................... Amb DNI .......................................
com a responsable de ........................................................................... edat .....................
amb domicili a ......................................................................................... C.P. ......................
ciutat................................................... telèfon 1 ........................... telèfon 2 .....................
correu electrònic .................................................................................................................. 
autoritzo al meu fill/filla a participar en totes les activitats programades al Casal 
Outdoor que organitza el CEM Mundet durant les dates marcades.

El CEM Mundet es reserva el dret a qualsevol canvi d’activitat, per raons d’orga-
nització. El casal queda supeditat al número d'inscripcions. En cas de no omplir 
un mínim de places no es durà a terme. En cas de no poder dur a terme el casal no 
es realizaran indemnitzacions.
D’acord amb l’establert a la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el 
titular – o si escau el pare/mare o tutor- queda informat i presta el seu consentiment de forma 
expressa i específica perquè les seves dades de caràcter personal, contingudes en aquest imprès, 
s’incorporin en els nostres fitxers. Li seran sol·licitades dades sobre informació mèdica que serà 
afegida a la seva fitxa amb la finalitat exclusiva de participar en les activitats d’educació física i lleure, 
així com en competicions esportives organitzades per ACELL, i també en totes les activitats que 
participi ACELL. Així mateix pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
notificant-ho per escrit a la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics-ACELL a la 
següent adreça: Gran Via de les Corts Catalanes 645 sobreàtic, 08010 Barcelona

Quadre d’activitats

(Signatura)

Marca amb una X la setmana
o setmanes escollides

Del 28/6 al 2/7
Del 5/7 al 9/7
Del 12/7 al 16/7
Del 19/7 al 23/7
Del 26/7 al 30/7 


