
El Campus d’Estiu AbanTwins 2016 es realitzarà del 27 de juny a l’1 de juliol de 9 a 13h 
amb les 16 vegades Campiones del Món, Mireia i Gemma Abant.
Està adreçat a nens i nenes i nois i noies a partir de 6 a 16 anys i de tots els nivells, que 
vulguin disfrutar i aprendre el BikeTrial.
Es faran entrenaments de BikeTrial combinats amb jocs d’equip, equilibri i també es real-
itzaran moltes activitats: jocs, futbol, bàsquet, piscina, classes de mecànica, excursions entre 
altres i faràs nous amics i amigues.
Els entrenaments de BikeTrial es faran al parc 
de BikeTrial de Sabadell amb més de 1500m2 
destinats a zones de tots els nivells.
El lloc de trobada és el parc de BikeTrial de 
Sabadell a les 9.00h i la recollida al Poliesportiu 
Olímpia.

El preu individual del Campus d’Estiu AbanTwins és de 65€, i 60€ per cada germà/na. 
Es fa un descompte adicional pels que s’inscriguin també a l’AbanTwins Camp.
El preu inclou: classes de BikeTrial, piscina 3-4 dies, sortides, activitats i obsequi AbanTwins.
Preu Pack AbanTwins Camp + Campus d’Estiu: 500€ i 465€ per cada germà/na.
Els preus AbanTwins Camp els podeu consultar a l’altre dossier - Del 3 al 9 de juliol.

PREUS

 - Aprendre i perfeccionar les tècniques de BikeTrial.
 - Fomentar el respecte amb els companys, l'entorn i el material.
 - Fomentar l'activitat física i esportiva així com uns hàbits saludables i higiènics.
 - Divertir-se amb les activitats i els companys.

OBJECTIUS

 - Tenir 6 anys o més (2010 o anterior).
 - Disposar de llicència de BikeTrial (Tipus A o C) o llicència de Trial (FCC o RFEC). En cas de 
no disposar-ne us la podem tramitar.
 - Material obligatori: Casc, proteccions de cames i material de bany.
 - Omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament corresponent.
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