
Pedals als casals

 Descripció : Activitat 

d’iniciació al ciclisme des d’ un 
vessant recreatiu i educatiu.

 Activitats : 

- Jocs i circuit d'habilitats en 
bicicleta en els quals es 
potenciarà el treball de les 
diferents habilitats motrius 
bàsiques (conducció, 
equilibri, salts i girs). 

- Taller de mecànica i 
manteniment.

- Taller de seguretat vial.

 Lloc: Parc ciclista del 
Llobregat

 Dates: del 25 de juny al 31 
de juliol

 Horaris: de 9.30 a 12.30h

 Edats: de 6 a 12 anys

 Places per dia: 50 (grup 
mínim de 25)

 Què cal portar?
- Roba i sabatilles esportives
- Gorra i protecció solar
- Bidó d’aigua
- Casc i guants (recomanables)
- Esmorzar

 Preu: 5€ per nen/a

 Organitza:

www.cebllob.cat
cebllob@cebllob.cat
Tel. 93 685 20 39 
Fax 93 632 75 92

Amb el suport de:

http://www.cebllob.cat/
mailto:cebllob@cebllob.cat
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Inscripcions : 

 La inscripció mínima per grup 
serà de 25 nens/nes.

 S’ha de garantir la presència 
d’un monitor acompanyant per 
cada 15 participants.

 Per preinscriure un grup, cal 
fer la reserva a través del 
email del Parc Ciclista del 
Llobregat.

www.parcciclistallobregat.cat

parcciclistallobregat@gmail.com

 Les reserves es realitzaran per 
rigorós ordre d’arribada.

 La data límit per anul·lar i/o 
fer el pagament de la reserva 
és de 15 dies abans de 
l’activitat. Tota reserva no 
pagada dins d’aquest termini, 
quedarà automàticament 
anul·lada.

 La data límit per a modificar la 
reserva és de 10 dies abans 
de l’activitat. A partir d’aquest 
moment, la variació permesa 
del nombre de participants 
serà de 10%. Si la reducció 
supera el 10% establert, es 
cobrarà l’excés.

 El número de compte al qual 
heu de realitzar l’ ingrés és el 
següent:

IBAN ES38

Entitat bancària   0182 

Oficina                0091

DC 98

Núm. c/c             0200053714

 Un cop realitzat el pagament, 
cal enviar el comprovant de   
l' ingrés al número de fax: 
93.632.75.92
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