DHIDES PRESENTA...

UNA SETMANA SANTA
DIFERENT!!

T’APUNTES?

CASAL LLIURE

per a nois i noies fins els 12 anys
Esports i graffitis a l’aire lliure!

1R CAMPUS FREESTYLE!!
per a joves de 9 a 17 anys
4 dies excepcionals fent el què més t’agrada!
Ballar (Hip-Hop, Break, Funky), cantar, interpretar i fer noves
amistats!

Les DHIDES cuinem les propostes i tu tries el què més t’agradi!! i a més a més
col·labores amb un projecte social que está al costat de qui més ho necessita.

www.associaciodhides.com

CASAL DE VACANCES DE
SETMANA SANTA 2014
ACTIVITATS INCREÍBLES A PREUS POPULARS
PER A NOIS I NOIES DE 0 A 12 ANYS
Dies: 14, 15, 16 i 17 de abril de 2014

Donatius mínims a DHIDES per nen o nena inscrit

FAMÍLIES SÒCIES

• De 9 a 13h: 12€/dia
• De 9 a 15h (portar dinar de casa): 20€/dia
• De 9 a 16:30h (portar dinar de casa): 25€/dia

FAMILIES NO SÒCIES

• De 9 a 13h: 20€/dia
• De 9 a 15h (portar dinar de casa): 30€/dia
• De 9 a 16:30h (portar dinar de casa): 35€/dia

Els vostres donatius aniran destinats al nostre programa d’acompanyament a dones en situació de violència i els seus fills i filles.

PROPOSTA D’EXPERIÈNCIES
DIES

DILLUNS 14

DIMARTS 15

DIMECRES 16

DIJOUS 17

PUNT DE TROBADA Platja Miracle

Espai DHIDES

Camp de Mart

Parc Francolí

ACTIVITATS

Mega ginkanna
pel casc antic

Cursa d’orientació

skates

Art lliure: graffitis
(7-16a) i aquarel·
les (0-6 a)

bicicleta

Volei platja
Salts i acrobàcies
Concurs fig. sorra

Descoberta de
racons especials

bàsquet
futbol
beisbol

1R CAMPUS FREESTYLE
SETMANA SANTA 2014
HIP-HOP, FUNKY, BREAK, INTERPRETACIÓ I CANT
PER A NOIS I NOIES DE 8 A 17 ANYS

Lloc: Casa de colònies  La Marinada de Cambrils
Dies: 14, 15, 16 i 17 d’abril (4 dies + 3 nits)
Sortida: dilluns 14 a les 9h del pàrking de la platja Miracle
Recollida: Dijous 17 a les 16h convidem a les families de nois i noies participants a l’espectacle de clausura
del 1r campus freestyle de DHIDES “escena freestyle”

PER NOMÉS 180€!!!!
20€ de descompte a les famílies sòcies*

Els vostres donatius aniran destinats al nostre programa d’acompanyament
a dones en situació de violència i els seus fills i filles.
Els 180€ inclouen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12h de classes amb especialistes
Pensió complerta
Allotjament
Activitats extres: Volei platja, bàdminton, ginkannes, focs de camp...
Material per activitats
Monitoratge (mínim una persona cada 10 adolescents)
Assegurança de responsabilitat civil  
Assegurança d’accidents
Transport d’anada

Diversió a dojo, noves amistats, emocions i... tota una aventura!!!
No inclou transport de tornada

INSCRIPCIÓ CASAL
A DHIDES: Dimecres de 16:30 a 17:30h. El donatiu s’abonarà en el moment de la inscripció.
Per correu electrònic: enviant un missatge a associaciodhides@gmail.com amb les dades següents:
• nom i edat del nen o nena
• els dies que vindrà i la opció horària
• i el comprovant d’ingrés bancari conforme s’ha abonat el donatiu al num de c/c de
La Caixa: 2100-1413-32-0200081139

Data límit per la inscripció: 28 de març de 2014.
Reunió informativa: dilluns 24 de març a les 17:30h a l’espai DHIDES

INSCRIPCIÓ CAMPUS
FREESTYLE
A DHIDES: Dimecres de 16:30 a 17:30h. El donatiu s’abonarà en el moment de la inscripció.
Per correu electrònic: enviant un missatge a associaciodhides@gmail.com amb les dades següents:
• nom i edat del nen o nena
• i el comprovant d’ingrés bancari conforme s’ha abonat el donatiu al num de c/c de
La Caixa: 2100-1413-32-0200081139

Data límit per la inscripció: 21 de març de 2014.
Reunió informativa: dilluns 17 de març a les 19h a l’espai DHIDES
PLACES LIMITADES: 50!! Corre que volen!

PER A MÉS INFORMACIÓ
Telèfon: 685151013

correu-e: associaciodhides@gmail.com

Pl. dels àngels, 2  bx-esq (TGN)

