
CASAL DESCOBREIX

HORARIS: Matí (9h00-13h00h) o tot el dia (9h00-17h00)

TORNS: 1.           del 27 de juny a l’1 de juliol

2.          del 4 al 8 de juliol

3.          del 11 al 15 de juliol
4.          del 18 al 22 de juliol

Tot el dia
1 torn

2 torns
3 torns
4 torns

120€

SÒCIES

130€

NO SÒCIES
200€ 220€
390€ 429€
570€ 627€
740€ 814€

C.N. Kallípolis

Organitza:

C.N. Kallípolis

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

CLUB NATACIÓ KALLÍPOLIS

Esports, 8, 08017 - Barcelona

Tels. +34932802492  i  +34690116447

www.kallipolis.cat

kallipolis@kallipolis.cat

Inscriu-t’hi ja!
D

STAGE PERFECCIONA
             PETITES 

HORARIS: Matí (9h00-13h00h) o tot el dia (9h00-17h00)

TORNS: 1.           del 27 de juny a l’1 de juliol

2.          del 4 al 8 de juliol

PP

STAGE PERFECCIONA
             GRANS 

HORARIS: Matí (9h00-13h00h) o tot el dia (9h00-17h00)

TORNS: 1.           de l’11 de juliol al 15 de juliol

2.          del 18 al 22 de juliol

PG

Preus

Matí  SÒCIES NO SÒCIES

Aquest
estiu,

sincronitza’t!

SINCRO BARCELONA

SINCRO BARCELONA



Els Jocs Olímpics arriben al Kalli!

Ens divertirem i aprendrem amb la sincro: farem 

coreografies, salts, pujades, ballarem, ens maqui-

llarem, dissenyarem banyadors, jugarem i, tot això, 

fent un viatge a través dels Jocs Olímpics de 

Rio 2016.Acabarem cada setmana fent una 

exhibició davant de les famílies!

Establirem i consolidarem les bases per un bon 

aprenentatge de la sincro. Serà una oportunitat úni-

ca de perfeccionar-se en un esport que ens apassio-

na! Les activitats estaran inspirades en el món de 

l’olimpisme i dels Jocs Olímpics de Rio 2016!

Amb l’Stage de Grans entrenarem i descobrirem 

noves figures i ens aprendrem coreografies amb un 

toc olímpic i inspirades en els Jocs Olímpics de Rio. 

Serà una oportunitat única de perfeccionar-se en un 

esport que ens apassiona!

CLUB NATACIÓ MONTJUÏC
Segura, s/n, 08038 - Barcelona

CASAL
PERFECCIONA

PETITES

CASAL
PERFECCIONA

GRANS

CASAL
DESCOBREIX

EDATS I REQUISITS:  
A partir de 6 anys (2010) amb autonomia dins 

l’aigua.

EDATS I REQUISITS:  
Nascudes fins l’any 2005 (2006, 2007...) amb

coneixements previs de sincro.

EDATS I REQUISITS:  
Nascudes a partir del 2004 i més grans (2003, 
2002...) amb coneixements previs de sincro.

On?


