
L'AbanTwins Camp 2022 es realitzarà del 31 d’agost al 3 de setembre 
amb les 18 vegades Campiones del Món, Mireia i Gemma Abant.
Està adreçat a nens i nenes i nois i noies entre 7 i 17 anys de tots els 
nivells, que vulguin aprendre i perfeccionar el BikeTrial.
L'estada es farà a la casa de colònies de Viladoms de Baix, a Castellbell i 
el Vilar, disposa de serveis de menjador, dormir, piscina, sala d'activitats, 
sala poliesportiva, wifi i de zones naturals al voltant.
La trobada serà el 31 d’agost a les 18 hores a la casa de colònies 
"Viladoms de Baix", i la recollida serà el 3 de setembre a les 18 hores a 
la casa de colònies "Viladoms de Baix".

Possibilitat de transport des de Sabadell el 31 d’agost (màxim 6 persones).

Farem entrenaments de BikeTrial en zones naturals. També farem diferents activitats a la casa 
de colònies: classes de trial en anglès, activitats esportives, duals de BikeTrial, jocs en equip i 
d'equilibri, classes de mecànica, tallers manuals, nit de cinema, jocs de nit i molt més. La casa 
de colònies disposa de tres sales amb suports audiovisuals.

ACTIVITATS

 - 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
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 - Tenir 7 anys o més (2015 o anteriors).
 - Disposar de llicència de BikeTrial o Ciclisme. En cas de no disposar-ne us la podem tramitar.
 - Material necessari: Bici, casc, guants, proteccions, material d'allotjament i de bany.
 - Omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament corresponent.

REQUISITS

El preu individual de l'AbanTwins Camp 2022 és de 275€, i pel segon germà/na de 260€.
Els assistents a l’AbanTwins Camp de l’última edició tenen el preu de 260€.
El preu inclou: pensió completa, classes de BikeTrial, piscina, activitats, samarreta tècnica 
AbanTwins Camp i una tovallola de microfibra AbanTwins.
25€ de descompte del preu total als que s’inscriguin abans del 18 de juliol.
Es disposaran d’eines i material de recanvi per fer reparacions. El material no està inclòs.
Durant aquests dies gaudireu de descomptes en els productes d’ABANT BIKES.
Opcional:
  · Lloguer de bicicleta: 50€ (tota l’estada)      · Samarreta addicional AbanTwins Camp: 10€

PREUS

El termini d'inscripció s'acaba el 31 de juliol o un cop es cobreixin totes les places.
Per fer la reserva s'ha d'abonar l'import de 100€ o l'import total. Es pot fer en efectiu o 
mitjançant ingrés o transferència bancària al número de compte especificat al formulari 
d’inscripció. 
La resta de l'import s'haurà d'abonar abans que finalitzi el període d'inscripció, el 31 de 
juliol. En cas d'anul•lació de la inscripció no es retornarà l’import abonat.
Alguns vídeos de l’AbanTwins Camp: 
https://youtu.be/1pzId8v41v4 (última edició)
https://youtu.be/OzXDzwNF3Ps
https://www.youtube.com/watch?v=hEbxdzHf808

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

Web: www.abantwins.com   E-mail: info@abantwins.com   Telèfon: 661764224
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