
El Campus d’Estiu AbanTwins 2022 es realitzarà del 27 de juny a l’1 de juliol, del 4 al 8 de 
juliol, i de l’11 al 15 de juliol de 9:00 a 16:30 amb les 18 vegades Campiones del Món, 
Gemma i Mireia Abant. També hi ha la opció de fer de 9:00 a 13:00.

Està adreçat a nens i nenes i nois i noies d‘entre 6 i 16 anys i de tots els nivells, que vulguin 
aprendre i perfeccionar les tècniques de biketrial.

Es faran entrenaments de biketrial combinats amb jocs d’equip, equilibri i moltes activitats: 
jocs, futbol, bàsquet, tallers, sortides i més, també aniremcada dia a la piscina Olímpia.

Els entrenaments de BikeTrial es faran al parc de biketrial de Sabadell del Parc Catalunya amb 
més de 1500m2 destinats a zones de tots els nivells. El lloc de trobada i recollida és el nostre 
local a les 9.00h i a les 16:30. La recollida a les 13h és a la piscina Olímpia.

 - Aprendre i perfeccionar les tècniques de biketrial.
 - Fomentar el respecte amb els companys i companyes, 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
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CAMPUS D’ESTIU



1 setmana:                2  setmanes:        3 setmanes:   
   · 165€           · 310€         · 425€ 
   · 150€  2n germà/na        · 270€  2n germà/na.          · 380€  2n germà/na.

    · 105€  (de 9 a 13h)                 · 195€  (de 9 a 13h)           · 260€  (de 9 a 13h)  

HORARI: de 9:00 a 16:30 o de 9:00 a 13:00  -  SETMANES:   

   · Del 27 de juny a l’1 de juliol   · Del 4 al 9 de juliol  · De l’11 al 15 de juliol

El preu també inclou: piscina i samarreta AbanTwins.
Opcional:
  · Lloguer de bicicleta: 6€/dia o Jitsie Disc 10 €/dia
  · Guardar la bicicleta a les nostres instal·lacions: 3€/dia
  · Servei d’acollida: de 8 a 9h (+50€/setmana)
  · Samarreta addicional AbanTwins: 10€
  · Tovallola de microfibra AbanTwins: 25€

PREUS I HORARIS

 - Tenir 6 anys o més (2016 o anteriors).
 - Disposar de llicència de BikeTrial o de Ciclisme. Si no en teniu, us la podem tramitar.
 - Material obligatori: Casc, proteccions de cames, material de bany, esmorzar, aigua, dinar 
(opcional) i crema solar.
 - Bicicleta de trial (també en disposem de lloguer de diferents mides, cal reservar-la).
 - Material de bany: banyador, tovallola, xancles.

REQUISITS

www.abantwins.com
Escola BikeTrial AbanTwins

El termini d'inscripció s'acaba el dia 22 de juny o un cop es cobreixin totes les places.
El pagament es pot fer en efectiu o mitjançant ingrés o transferència bancària al número de 
compte especificat al formulari d’inscripció. 
És imprescindible abonar l’import total de la inscripció per reservar la plaça.
En cas d'anul•lació de la inscripció no es retornarà l’import abonat.
Enllaç vídeo Campus d’Estiu AbanTwins: https://youtu.be/g3zl8md8968

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

Web: www.abantwins.com   E-mail: info@abantwins.com   Telèfon: 661764224
Instagram: @abantwins    Facebook: Escola BikeTrial AbanTwins

CONTACTE


