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      C.E.M. D’ESCALADA CLIMBAT LA FOIXARDA 

      ESCOLA D’ESCALADA D’ESTIU 

QUÈ ÉS I A QUI VA DIRIGIT 

L'escola d'escalada d’estiu és una activitat d’escalada per a nens, nenes i adolescents d'entre 4 i 18 anys.   

 

QUAN ES REALITZARÀ? 

Es podrà escollir entre un o dos dies a la setmana, en el cas de voler-ne més cal consultar-ho a lafoixarda@climbat.com. 

L’horari és de dilluns a divendres de 17:45 a 19:00. 

- Setmana 1: Del 27 de juny al 1 de juliol 

- Setmana 2: Del 4 al 8 de juliol 

- Setmana 3: Del 11 al 15 de juliol 

- Setmana 4: Del 18 al 22 de juliol 

- Setmana 5: Del 25 al 29 de juliol  

 

QUÈ FEM?  

A l’escola d’escalada d’estiu és realitzarà sessions d’escalada adaptades a cada grup de nivells i edat. Busca una 

millora de la tècnica i el coneixement de l’escalada i realitzar exercici físic de manera controlada i segura amb els 

nostres companys i companyes. 

 

TARIFES D’UNA SETMANA    TARIFES PER LES 4 SETMANES 

 1 DIA 2 DIES 

SETMANAL 12€/Setmana 20€/Setmana 

LLOGUER 3,5€/Setmana 6,5€/Setmana 

 

• Des de Climbat t'oferim un pac de material o bé el servei de lloguer de peus de gat, arnès i casc. 

• És obligatori l'ús de peus de gat, arnès i casc durant la sessió. 

 
COM INSCRIURE’T 

 

Per realitzar la inscripció es necessari omplir la fulla d’inscripció amb totes les dades y realitzar el pagament. Es pot fer en 

propi centre o via e-mail enviant la pròpia fulla d’inscripció i el comprovant de pagament a lafoixarda@climbat.com.  

BANC DE SABADELL : ES40 - 0081 – 5714 – 5600 – 0180 - 5885 

Beneficiari: TOP 30, S.L. (Climbat La Foixarda) 

 1 DIA 2 DIES 

5 SETMANES 50€ 90€ 

LLOGUER 15€ 27,5€ 
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      C.E.M. D’ESCALADA CLIMBAT LA FOIXARDA 

      ESCOLA D’ESCALADA D’ESTIU 

Concepte: Escola Estiu ...[nom i cognoms....setmana.....) 

INFORMACIÓ IMPORTANT 
 

No està permesa l'entrada de menors d'edat a la sala fora de l'horari de l’activitat. Els nens i nenes podran entrar i sortir 

15 minuts abans i després de la sessió per canviar-se. 

Els nens i nenes que formin part de l'escola d'escalada i vulguin escalar fora de l'horari hauran de fer-ho sempre 

acompanyats d'un adult i amb la seva corresponent entrada (4 € Nen/a + 4 € adult/a). 
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