2022
Summer

PROGRAM

MARLBOROUGH CLUBHOUSE

JUNE 27 - AUG 19

Registrations begin March 7th and is on going

We offer a variety of age appropriate
experiences for boys & girls ages 5-14.
The program focuses on social
development, team building,
participation, and leadership skills.

Complies with MA
Department of Public
Health regulations and
is licensed by the
Marlborough Board of
Health.

1 WEEK SESSIONS!
Hours: 8:00am - 6:00pm
Cost: $185 / per week / per child
Tech Camp: $200 / per week / per child
**A $25 non-refundable deposit is required for each week registered

2022
Programa de
VERÃO
MARLBOROUGH CLUBHOUSE

27 DE JUNHO A 19 DE AGOSTO

As inscrições iniciam no dia 7 de Março e continuarão
a serem feitas durante o verão.

Oferecemos uma variedade de
experiências apropriadas para meninos e
meninas de 5 a 14 anos. O programa tem
como finalidade o desenvolvimento
social, formação de equipes, participação
e habilidades de liderança.

A saúde e a segurança
dos nossos membros
são nossas prioridades:
Estamos seguindo
todas as regras do
CDC, Conselho da
saúde e Departamento
de Educação e
Cuidados Infantis Covid-19

Sessões de 1 semana!
Horário: 8h00 - 18h00
Valor: $185 / por semana para cada criança
Acampamento de Tecnologia: $200 / por semana para cada criança
** Um depósito não reembolsável de $25 é obrigatório para cada semana registrada.

2022
Programa de
VERANO
MARLBOROUGH CLUBHOUSE

27 DE JUNIO A 19 DE AGOSTO
El registro comienza el 7 de marzo y continúa

Ofrecemos una variedad de experiencias
apropiadas para niños y niñas de 5 a 14 años
de edad. El programa se centra en el
desarrollo social, la formación de equipos, la
participación y las habilidades de liderazgo.

Cumple con las
regulaciones del
Departamento de
Salud Público de MA
normas sanitarias y
está autorizado por la
Junta de Salud de
Marlborough.

¡SESIONES DE 1 SEMANA!
Horario: 8:00am - 6:00pm
Costo: $185 / por semana / por niño
Campamento de Tecnología: $200 / por semana / por niño
**Se requiere un depósito no reembolsable de $25 por cada semana registrada

