


Volem que tota la família gaudiu de l’activitat física al CEM Júpiter i us divertiu amb nosaltres, volem que us 
sentiu com a casa!

1 sola quota per a tota la família! (2 adults + fills o monoparental)
  
Els adults i fills fins als 18 anys podreu gaudir de les instal·lacions i activitats del Júpiter, sense restricció 
horaria amb una quota molt reduïda!   

També disposareu d’una àmplia oferta d’activitats infantils per només  
5,05€/ mes/ activitat* (cursets de natació i activitats de sala). 

Mireu totes les activitats que podran fer els vostres fills/es amb nosaltres: 

Inici Final DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

16:30 17:00

17:00 17:30

17:15 18:00

18:00 18:45

18:45 19:30

Inici Final DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17:10 18:00 STREET DANCE (MINI) ZUMBA KIDS STREET DANCE ZUMBA KIDS 6-12 

17:30 18:15 HIP-HOP 1 HIP-HOP 1 HIP-HOP 1

18:00 18:50 ZUMBA KIDS ARTS MARCIALS SPIN & KIDS ARTS MARCIALS DANCE

18:00 19:00 DANCE CROSSKIDS

18:15 19:00 HIP-HOP 2 HIP-HOP 2 HIP-HOP 2

19:00 20:00 HIP-HOP 3 HIP-HOP 3 HIP-HOP 3

19:00 21:00 SINCRONITZADA

*Preus excepte Natació sincronitzada: 47€/ mes

I els vostres fills/es de 14 a 18 anys?

Fins als 14 anys poden accedir a la zona aquàtica acompanyats d'un adult. A partir dels 14 anys, ja poden 
fer-ho sols/es.  
Amb 15 anys poden gaudir de la piscina i de la sala de fitmess (màquines de cardio) i de les Activitats dirigi-
des de baixa intensitat.
A partir dels 16 anys ja poden gaudir de tots els serveis i activitats del centre. 



I molts avantatges més..

Dtes.  
en pistes de  

pàdel i  

tennis

Dtes.  
en festes  d’aniversari  a la piscina o  a les sales amb monitor

Descomptes  

en les  

activitats infantils,  

cursets de natació  

i campus d’estiu
Troba tots  

els avantatges 
i descomptes a  

jupitersport.cat/families

I cada  

mes... 

una festa  

especial 

 :)


