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El Consell de l’Esport Escolar 
de Barcelona (CEEB), gràcies a 
la renovació de l’acord de col·
laboració amb Water Word, per 
segon any consecutiu pot oferir 
entrades a cost reduït per a què 
els nens, nenes i adolescents de 
la nostra entitat puguin assistir 
a la II Festa de Final de Curs que 
se celebrarà en aquest parc 
aquàtic. La festa és dissabte 14 
de juny des de primera hora del 
matí. Tots aquells que ho vulguin 
podran gaudir d’una diada inol·
vidable amb un mòdic preu de 
5,5 €, una oferta amb un 85% 
de descompte (el cost habitual 
de l’entrada és de 30 €). A més 
a més, 50 cèntims de cada 
entrada aniran destinats a la 
nostra ONG, ADIA.  

Vine a la II Festa de Final 
de Curs al Water World!!

POLIESPORTIU

El CEEB et dóna l’oportunitat més econòmica de gaudir de Water World

Lloret de Mar
Dissabte, 14 de  juny

Poliesportiu
II Festa Final del Curs
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Un cop reservades i confirma·
des, les entrades s‘hauran de 
passar a recollir per les oficines 

del CEEB (av. Litoral,86/96 de 
Barcelona). Es poden dema·
nar tantes invitacions amb 
descompte com es necessitin, 
però cal recordar que el nom·
bre d’entrades disponibles és 
limitat. Vine a gaudir de la fes·
ta i de les diferents atraccions 
aquàtiques acompanyat del 
bon temps. T’esperem a Water 
World (Ctra. de Vidreres, km 
1,2; Lloret de Mar, Girona).   Vilacampa i Julià López·Arenas signen l’acord

COL·LABORA AMB LA NOSTRA 
ONG: 50 CÈNTIMS DE LA TEVA 
ENTRADA SERAN DESTINATS A 
PROJECTES D’ADIA 

GAUDEIX D’UN DIA DE FESTA AL 
PARC AQUÀTIC WATER WORLD, EL 
MÉS GRAN D’EUROPA, PER NOMÉS 
5,5 € (85% DE DESCOMPTE)

Per poder assistir·hi només és 
necessari que reserveu la vos·
tra entrada (a través del telèfon 
de contacte 93 219 32 16 o envi·
ant un correu electrònic a la bús·
tia esportequip@elconsell.cat). 


