CEM CAN XAUBET

CAMPUS ESPORTIU

GUIA PELS PARES
Benvinguts al CAMPUS ESPORTIU del CEM Can Xaubet!!!
All llarg de les vacances d’estiu, els vostres fills viuran una pila d’experiències i faran noves
amistats, tot coneixent i practicant diferents esports! Poden haver-hi unes millors vacances?
A continuació us detallem aquelles coses que caldrà que tingueu en compte

QUÈ CAL PORTAR CADA DIA?
o

Esmorzar, a poder ser tot dins d’una carmanyola i una ampolla petita d’aigua.

o

Samarreta del campus, us l’entregarem el primer dia (1 per a qui estigui inscrit una
setmana i 2 per qui en faci més d’una). En podreu comprar d’extres a la recepció per
8€/u.

o

Roba i calçat esportiu: pels més petits, que afavoreixi la seva autonomia, calçat
sense cordons, pantalons amb gomes...i TOT BEN MARCAT!!

o

Motxilla petita i còmode.

o

Per piscina: banyador, casquet, ulleres, tovallola i xancletes de piscina . Es
recomana també una bossa de plàstic per desar-hi les coses molles al acabar l’activitat.

o

Crema de protecció solar i gorra (sobretot per les sortides): tenim programades
activitats a l’aire lliure pel que és important que vinguin amb la crema posada de casa
per a què la pell l’ absorbeixi. Els tècnics els hi posaran més si l’activitat o les
circumstàncies ho requereixen.

o

Ni el complex ni els tècnics es faran responsables dels objectes perduts. No es poden
portar aparells electrònics ni diners.

REBUDA , RECOLLIDA DE NENS i DINARS ESPORÀDICS.
o

Rebuda 9 a 9,15h : trobareu els nostres tècnics dins del pavelló i aquests
acompanyaran als vostres fills fins a la pista poliesportiva. Aprofiteu aquest moment
per comentar als coordinadors qualsevol informació important referent als vostres
fills. Es prega puntualitat si us plau.

o

Recollida a les 13h o a les 17h: els nens/es estaran al la pista poliesportiva esperant
la vostre arribada i se’ls anirà avisant per a què pugin conforme aneu arribant.
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Dinars esporàdics: En cas de que necessiteu que el vostre fill/a es quedi a dinar
qualsevol dia de forma esporàdica (servei de menjador o carmanyola), cal que, a
primera hora del dia, feu la inscripció i el pagament a recepció.

IMPORTANT!
o

INSCRIPCIONS: les inscripcions de cada torn es tancaran el dijous de la setmana
anterior al torn corresponent..

o

AUTORITZACIÓ PER A SORTIDES I ACTIVITATS FORA DEL COMPLEX : En el
moment de formular la inscripció caldrà que signeu la vostre autorització, o no, per a
què els vostres fills puguin participar a les sortides i activitats programades fora del
complex, com anar a la platja, places, parcs...totes elles sense un preu addicional.

o

AUTORITZACIÓ A LES SORTIDES DE PAGAMENT :

tenim previstes varies

excursions amb un import addicional de 10€, totes elles opcionals. El dilluns de la
setmana en concret, se us lliurarà una circular informativa de la sortida junt amb
l’autorització que caldrà que empleneu i retorneu a la recepció del complex. El
pagament s’haurà de realitzar abans del termini establert .
o

AUTORITZACIONS A L’HORA DE LA RECOLLIDA I PER MARXAR SOLS A CASA :
Cal que deixeu constància per escrit, del vostre consentiment i autorització per a què
el vostre fill/a el reculli algú que no sigui l’habitual com ara avis, tiets, algun altre
pare/mare del campus o algú sense cap parentesc familiar; com també si pot marxar
sol a casa. Demaneu el formulari al coordinador del campus.

o

CASOS ESPECIALS: Cal que deixeu constància per escrit de casos d’al·lèrgies, dietes
alimentàries, si cal que donem algun tipus de medicació... demaneu el formulari al
coordinador del campus.

o

INCIDÈNCIES: davant d’alguna incidència el protocol d’actuació serà trucar al telèfon
de contacte que ens hagueu deixat per informar-vos i paral·lelament, si es precisa,
trucar al servei d’emergències.

El complex Esportiu de Can Xaubet no es farà

responsable de qualsevol incidència fora dels serveis contractat .
o

DRETS D’IMATGES I LOPD: alhora de realitzar la inscripció cal que tothom signi la
conformitat, o no, per la utilització de dades, fotografies o grabacions en les que
apareguin els vostres fills.

o

PROGRAMACIÓ (HORARIS) D’ACTIVITATS Les anirem actualitzant setmanalment i
la publicació es farà el divendres anterior al torn següent.
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EXCURSIONS
A continuació us deixem el quadre amb la previsió de les excursions setmanals programades.
MINIXAU
TORN 1

XAUJUNIOR

Parc Fransesc Macià (Malgrat de Mar)

TORN 2

Rutac

Can Moré

TORN 3

Marineland (10€)

Waterworld (10€)

TORN 4 Taller Horitzó (activitat de granja)

Bicicletada al far de Calella

Can Moré

Rutac

TORN 5
Nit de bivac i jocs nocturns
TORN 6

Base Nàutica Pineda de Mar

TORN 7

Jalpi Aventures, Arenys de Munt (10€)

TORN 8

Can Moré

TORN 9

Base Nàutica Pineda de Mar

TORN 10

Sense sortida (3 dies)

TORN 11

Rutac + platja

REUNIÓ INFORMATIVA:
El DIVENDRES 8 DE JUNY celebrarem una reunió informativa on donarem més
detalls de les activitats i demés. A més a més intentarem resoldre qualsevol dubte que
tingueu.
TELÈFONS DE CONTACTE:
o
o

93 762 72 62 Instal·lació: coordinadors: Ruben Pulido
607 67 34 01 Responsable general del Campus: Llorenç Abad

