
Activitats aquàtiques
Pilota valenciana
Activitats al Termet

Piragüisme
Activitats aquàtiques
Ruta ciclista via verda
Ojos negros i el Clot

ACTIVITATS ACTIVITATS

ACTIVITATS

INICIACIÓ DESCOBRIMENT

HORARI
HORARI

HORARI

LLOC

LLOC

LLOC

Aquests grups comencen el primer 
dia a les 9 h al pavelló Bancaixa on 
es lliuraran les normes i horaris de les 
activitats

Piscines, pavellons, Trinquet, camps 
de futbol municipals, Termet i Serra 
d’Espadà

NASCUTS ENTRE 2014-2016 NASCUTS ENTRE 2010-2013

NASCUTS ENTRE 2006-2009

PREU D’INSCRIPCIÓ 20 €

PREU D’INSCRIPCIÓ 20 €

Aquests grups iniciaran l’ac-
tivitat a les 9 h al Termet on 
es lliuraran les normes i ho-
raris de les activitats

Activitats al Termet
Senderisme
Multiesports

Senderisme
Multiesports

Piragüisme
Activitats aquàtiques
Pilota valenciana
Activitats al Termet
Multiesports

Torn 1

Del 27 de juny 
al 8 de juliol

40 placesTorn 1

Del 27 de juny 
al 8 de juliol

40 places

Torn 1

Del 27 de juny 
al 8 de juliol

40 places

Torn 2

De l’ 11 al 
22 de juliol

40 placesTorn 2

De l’ 11 al 
22 de juliol

40 places

Torn 2

De l’ 11 al 22 
de juliol

40 places

Torn 3

Del 25 de juliol 
al 5 d’agost

40 placesTorn 3

Del 25 de juliol 
al 5 d’agost

40 places

Torn 3

Del 25 de juliol 
al 5 d’agost

40 places

Aquests grups comencen el 
primer dia a les 9 h al pave-
lló Bancaixa on es lliuraran 
les normes i horaris de les ac-
tivitats

Piscines, pavellons,Ttrinquet, camps de 
futbol municipals, Termet, Serra d’Espadà i 
Saltapins de Morella

Piscines, pavellons, Trinquet, camps de 
futbol municipals, Termet, Serra d’Espa-
dà, el Clot i Via Verda Ojos Negros

Eixida amb bici
Senderisme
Saltapins

Porteu equipament de piscina

Porteu equipament de piscina

De 9 a 14 hores

De 9 a 14 hores

De 9 a 14 hores

Porteu equipament de piscina



Vila-real
del 27 de juny 

al 5 d’agost 
de 2022

37a
ESCOLA

ESPORTIVA 
D’ESTIU 

De l’1 al 13 de juny de 2022
Màxim 5 activitats, de les quals, per sorteig, 
se n’adjudicarà una.
Si no s’adjudica cap activitat, es quedarà 
en llista d’espera

Preinscripció web i 
presencial:

15 de juny de 2022

Sorteig i assignació de places

Si tens el Carnet Jove
Si pertanys a família nombrosa
Si estàs més de 2 anys aturat
Si reps alguna d’aquestes pensions: viudetat, orfandat o       
 no contributiva
Si tens una discapacitat de més del 33 %
Si pertanys a qualsevol programa d’ajudes o reinserció   
 social dels Serveis Socials Municipals

Descomptes:

@smevilareal

en al CTD i Piscina coberta de 
8.30 a 20.30 h

Confirmació de places:
Fins al 20 de juny, amb el pagament de l’activitat 
assignada per:
- Via telemática: https://smevila-real.deporsite.net/
- Transferència de la quota corresponent al compte de 

Caixa Rural: ES33 3110 2818 4227 3200 0098
- Targeta a les oficines l’SME del CTD o de la Piscina 
coberta

* La inscripció lliure fins a completar places serà a   
partir 22 de juny


