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FESTA DE L’ESPORT

Festa de l’Esport 1 (+ 2 monitors)
Material: Porter inflable o 
xutòmetre, megacistella,  minigolf 
i tennis taula

Festa de l’Esport 2 (+ 3 monitors)
Material: Futbol 3x3 inflable 
(sense gespa), porter inflable o 
xutòmetre, minigolf i tennis

Festa de l’Esport 3 (+ 4 monitors)
Material: Futbol 3x3 inflable, porter o 
xutòmetre, circuit de karts i mini golf

Festa de l’Esport 4 (+ 5 monitors)
Material: Futbol 3x3 inflable, 
porter o xutòmetre, circuit de karts, 
minigolf, megacistella de bàsquet i 
tennis taula

També s’inclou: transport, muntatge, equip de música, 
Assegurança RC.

INFLABLES terrestres
1 Inflable +1 monitor
2 Inflables + 2 monitors
3 Inflables + 3 monitors
4 Inflables + 4 monitors 
5 Inflables + 5 monitors

També s’inclou: transport, muntatge, equip de música (a 
partir de 2 inflables), Assegurança RC

 ludoteca
Espai 120 m2 (tancat inflable i gespa) 
amb jocs preesportius, psicomotricitat, 
joc simbòlic, construccions i tallers o 
mini inflable + 2 monitors

món del joc
20 jocs dividits en 4 zones: zona 
cordes i salts, zona llançament, 
zona malabars, zona de jocs 
estratègia i precissió + 2monitors

TALLERS TEMÀTICS
Maquillatge, xapes, imans nevera, 
clauers, malabars, disfresses, etc.

FESTES AQUÀTIQUES

Festa adriàtica (3 atraccions + 2 monitors)
Material: Pop o cranc, passadís trampa o 
multitobogan i illes flotants o màrfegues

Festa Mediterrània (4 atraccions + 3 monitors) 
Material: Tobogan, trimaran o cranc, camí 
d’aigua, illes flotants o màrfegues

Festa Pacífica (5 atraccions + 3 monitors)
Material: Tobogan, pop, passadís 
trampa o multitobogan i camí 
d’aigua,  illes flotants o dino

Festa Atlàntica (6 atraccions + 4 monitors)
Material: Tobogan, trimaran, pop, 
passadís trampa o multitobogan, 
camí d’aigua, illes flotants o dino

Totes les Festes aquàtiques inclouen: transport, 
muntatge, equip de música, RC i monitors especialitzats

activitats esportives

Packs amb les activitats del catàleg

activitats infantils

activitats aquàtiques

• Totes les jornades inclouen: monitoratge, dinamització 
de la jornada, equip de megafonia, transport (fins 30km 
de Mataró), muntatge i desmuntatge, assegurança de 
responsabilitat civil)

• Tots els preus són per 3 hores d’activitat 
• Els preus no inclouen IVA.
• Per altres opcions consulteu-nos els preus

FESTA DEL FUTBOL

Festa del futbol 1 (+ 3 monitors)
Material: camp futbol 3x3 
inflable (no gespa), xutòmetre o 
porter i botty futbol

Festa del futbol 2 (+ 3 monitors)
Material: camp futbol 3x3 
inflable (amb gespa), xutòmetre 
o porter i botty futbol

També s’inclou: transport, muntatge, equip de música, 
Assegurança RC.

raid familiar

raid familiar 1
3 proves esportives + 3 monitors + 
1 speaker

raid familiar 2
4 proves esportives + 4 monitors + 
1 speaker

raid familiar 3
5 proves esportives + 5 monitors + 
1 speaker

També s’inclou: equip de música, targetons 
participants, carpa organització, cartells prova, 
muntatge, transport i assegurança RC
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