El club Turó Blanc té unes instal·lacions de 20.000 m 2, en un entorn privilegiat i protegit. La part
outdoor del club té una pista poliesportiva, pistes de tennis i pàdel, frontó, parc infantil, piscina i
terrasses. A la part indoor del club hi ha sales per a fer-hi qualsevol tipus d’activitat, mini-club amb
billar, futbolí, llar de foc, sofàs on descansar o veure un partit a la tv i bar/restaurant amb unes vistes
relaxants on gaudir d’una bona conversa. El club té dos pàrquings on es pot deixar gratis el vehicle.

Què oferim als alumnes? Un programa complet i de qualitat, perquè a més a més d’aprendre,
s’ho passin bé. Les activitats o esports que facin sempre seran planificades, organitzades i ordenades.
Un club on poder ser partícips, gaudir de les seves amistats i fer amistats noves.

Les extraescolars començaran el 5 de setembre 2022 i finalitzaran el 23 de juny de 2023.
Sportdriland seguirà el mateix calendari escolar general establert per la Comunitat de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

Activitats Extraescolars
Esports de raqueta: Pàdel.
Activitats artístiques: Modern dance, Teatre musical

Inscripcions
Totes les activitats tenen un límit de places i s’acceptaran en estricte ordre d’inscripció.
Si una activitat no té un mínim d’alumnes, se’n pot modificar l’horari, el preu o, en el pitjor els casos,
anul·lar-se l’activitat.
Es pot fer la inscripció en la web https://sportdriland.com en la pestanya activitats / extraescolars
Per fer la inscripció, cal escanejar el codi QR; si no es pot, truqui o escrigui al 635811076 David Ruiz o
escrigui a turoblanc@sportdriland.com

Carrer del Sol Naixent, 0 S/N, 08394 Sant Vicenç de Montalt, Barcelona

Quotes i horaris

Dilluns a dijous de 5 a 6 pm

Matricula 30€

Descomptes
Matricula 30€
10% de Descompte segons germans en la quota mensual.
20% de Descompte en la matricula per a segons germans.
Pares AMPA, matrícula gratis.

Transport
Servei de transport a la porta de l’escola; un monitor recolliran els alumnes per dur-los al Club Turó
Blanc.
Els pares / tutors hauran de recollir els nens al Club Turó Blanc quan acabi l’activitat o quan ho
desitgin.
Preu 1€ / dia. Recollida en el col·legi 4.30 pm, grup mínim 5 persones

Disposem de sala d’estudi, sala social, sala per a relaxar-se i els alumnes poden
utilitzar-les igual que els pares per a esperar els fills; aquestes sales tenen wifi.
Hi ha servei de bar / cafeteria on es pot berenar o prendre un refresc.
Per a qualsevol compra de material esportiu, tenim una botiga amiga on es pot
aconseguir un descompte afegit.
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