
CLUB DE GOLF SANT CUGAT

Per a Socis/es i No Socis/es de 3 a 14 anys

Activitats esportives, lúdiques,
aquàtiques i molt golf!

CAMPUS ESPORTIU 2022

Servei d’acollida gratuït de 8:30 a 9:00h.

27 de juny- 29 de juliol

De 9:00 a 18:00



DESCOMPTES
5% - 2º germà
10% - 3r germà
10% - A partir de 4 setmanes

Preus 1 setmana
Socis/es 200€ 

No socis/es 240€

Novetat

Dinar i berenar inclòs!

5 setmanes-   27 Juny a 29 Juliol 2022
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Els Jocs i Esports del Món és un eix 
dinamitzador que ens ajudarà a treba-
llar la interculturalitat, els valors 
personals i molts altres aspectes, 
mitjançant jocs, esports alternatius i 
tradicionals, tallers i altres activitats.

Els jocs i esports del món

Gràcies als SAMIS, experts en activi-
tats lúdiques i esportives de l'univers, 
aprendrem i jugarem a esports i jocs 
dels 5 continents, tant aquells que 
practicaven els nostres avantpassats 
com alguns que s'han creat fa pocs 
anys.



Activitats esportives
•  Piscina
•  Esports tradicionals
•  Esports alternatius

Activitats lúdiques
•  Jocs tradicionals
•  Jocs lúdics
•  Tallers
•  Activitats creatives

Sortides setmanals
•  Marineland, Aquadiver, Plogging 
per la Platja del Prat i per Collserola 

Activitats especials
•  Festa d’inflables a la piscina 
•  Acampada nocturna (21 de juliol)

Golf

De 3 a 6 anys:
1 hora diària pel matí
De 7 a 14 anys:
2 hores diàries, 1 hora de tècnica 
pel matí i 1 hora de sortida al camp 
cada tarda

Què treballarem al Golf?

Segons l’edat treballarem amb:

Vies de comunicació

Aquest any afegirem dues noves vies de comunicació:

•  Newsletter setmanal amb tota la informació d'interès de la setmana següent.
•  Whatsapp per fer arribar aquella informació urgent de manera ràpida i efectiva.

•  el Drive
•  el Putt
•  el Approach

•  el Chip
•  el Punch
•  el Flop



CLUB DE GOLF SANT CUGAT

C/ Villà, 79 - 08173

Sant Cugat del Vallès

Inscripcions

Les inscripcions es podran realitzar a partir del 3 de maig a les 10:00 
mitjançant un formulari online al qual es podrà accedir escanejant el 
codi QR adjunt, des de la pàgina web del club, la pàgina web de SAM 
o clicant al següent link:

Tel. 93 674 39 08

golfsc@golfsantcugat.com

www.golfsantcugat.com

https://forms.gle/fZsCQWDj92m8MU5j8

Data límit per ampliacions abans del dijous de la 

setmana anterior.

Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.

El Club no efectuarà devolucions de les inscrip-

cions formalitzades.

Reunió informativa

Online el dimecres 25 de maig a les 19:00

Enllaç a la reunió i a la informació del campus:

https://samsportsevents.com/campus/campus-cgsc/

www.samsportsevents.com

activitats@samsportsevents.com

Organitza: SAM SPORTS EVENTS


