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Dossier Pares

Estiu Esportiu 2022

Des del Consell Esportiu de l’Alt Camp, us volem presentar:
L’ESTIU ESPORTIU 2022
En primer lloc voldríem agrair la confiança en nosaltres per deixar-nos
nos els vostres infants
a les nostres mans . Pel que sabem en aquests moments, l’estiu 2022 serà molt millor que
el 2021, però amb una certa incertesa, ja que no sabem com aniran les restriccions en els
casals d’estiu. Serà un mes diferent, especia
especiall i esperem que únic, intentarem fer que els
vostres fills i filles s’ho passin el més bé possible, sabent que hi haurà factors que
limitaran aquesta possibilitat. Les autoritats sanitàries i governamentals seran les que
marquin quina tipologia d’activitat
d’activitatss es poden fer i nosaltres ens hi adaptarem al màxim.
Per finalitzar, aquesta introducció us demanem que la resta del dossier el llegiu amb el
filtre del paràgraf anterior, és a dir pensant que la situació és incerta, ja que encara no
tenim la normativa quee s’aplicarà aquest estiu als casals.
El Consell Esportiu ha preparat un estiu força esportiu, amb moltes i diverses activitats.
Les setmanes que dura l’Estiu Esportiu, fa que sigui una activitat prou allargada en el
temps com per donar servei a molts inf
infants
ants i a les seves famílies. Els nens i nenes tenen
cinc setmanes per poder fer diferents activitats lúdic - esportives. La inscripció serà per
setmanes, per permetre la màxima flexibilitat a les famílies.
L’horari de l’activitat serà de 9:00 a 13:00. A no ser que es pacti algun horari diferent amb
l’entitat coorganitzadora.
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Important
L’assegurança contractada pel Consell Esportiu de l’Alt Camp no està inclosa en el preu
del casal. L’assegurança és obligatòria i té un cost de 55€,
€, aquesta dóna cobertura dels
possibless accidents que es puguin produir
produir.

Dates límit d’inscripció:
La inscripció
scripció a l’ESTIU ESPORTIU DE CABRA 2022 serà, com a últim dia, el 14 de
juny. Posteriorment, si hi ha suficients inscrits per fer el casal, s’obriran noves dates per
fer noves inscripcions i s’hauran de respectar la data límit, que serà el dilluns anterior a
la setmana que es vol apuntar. Passada la data límit no es podrà inscriure, de forma
automàtica,, cap infant a l’activitat. Les inscripcions posteriors a aquesta data hauran de
ser admeses per la organització
organització.

Inscripció:
Hi ha d’haver un mínim de 13 inscrits per setmana de mitjana. El Cost son 57,5€, però la
Diputació de Tarragona aporta 10€ per setmana i inscrit. S’haurà
urà de fer el pagament de
47.5€ per inscrit i setmana al següent número de compte del Consell Esportiu:

Banc Santander ES80-0049-1588
1588-5620-1082-7189
concepte: CABRA + NOM DE L’INSCRIT
Formulari per a fer la inscripci
inscripció: https://forms.gle/J8mnoCZhgRf6yGYh6
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Què cal portar cada dia:
★ Esmorzar.
★ Roba i calçat esportiu (els més petits una muda) i gorra pel sol
sol.
★ Roba de bany (tovallola, banyador, xancletes, raspall o pinta, casquet de bany

opcional), els dies que anem a la piscina.
★ Aigua (cantimplora o ampolleta)
ampolleta).
★ Crema solar (recomanable
recomanable que se la posin a casa abans de venir, també
també).

Coses que no hem de portar:
★ Diners i objectes de valor
★ Telèfon mòbil
★ Aparells electrònics (MP3, PSP, ...)
★ Roba i calçat no esportiu

Coses a tenir en compte:
★ Si el nen ha de marxar de l’activitat, s’ha d’avisar al monitor amb antelació i dir

qui el vindrà a buscar, i a quina hora, per poder dir en quina instal·lació estarà
l’infant.
★ En la mesura del possible marqueu la roba.
★ En el cas que el vostre fill/
fill/-a hagi de prendre un medicament,
edicament, comunicar-ho
comunicar
en

privat al monitor del vostre fill i portar recepta mèdica amb el nom del
medicament, dosis i hores d’administració.
★ La samarreta que seus entregarà és obligatòria dur
dur-la
la com a mínim els divendres

de cada setmana, com més la pugue
pugueu dur millor.

Instal·lacions:
S’utilitzaran les instal·lacions municipals o que s’acordin amb l’entitat coorganitzadora:
coorganitzadora
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Responsables de l’activitat:
Els responsables de l’activitat són persones amb experiència en el món del monitoratge
esportiu, contractats pel Consell Esportiu de l’Alt Camp.

Activitats:
Les activitats realitzades seran
seran,, bàsicament, de caire esportiu.
esportiu Es treballarà la
psicomotricitat, els jocs preesportius, diferents esports individuals i activitats diverses
com: jocs de taula, reforç
eforç escolar, visionat de documentals, malabars... Sempre adequat a
l’edat del grup que tinguem
tinguem.
Cada monitor/a tindrà un grup diferent, separats per edats i cada grup farà activitats
diferents, tot i que hi pugui haver moments puntuals que hi hagi dos grups o més que
facin alguna activitat de forma conjunta. Sempre segons normativa mèdica vigent.
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ANNE
ANNEXOS
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Casal Estiu Esportiu 2022
FITXA INFORMATIVA

Nom del nen/a
........................................................................................................................

Té alguna malaltia crònica? (en cas d’al·lèrgia especifiqueu a què i quines reaccions té)
asma, epilèpsia, problemes quirúrgics…?

Té algun impediment físic o psíquic?

És intolerant a algun aliment? Quin?

Pren alguna medicació habitualment?
(Si fos així, cal portar recepta mèdica amb el nom del medicament, dosis i hores
d’administració).

ALTRES:

Menja: De tot / Molt / Poc / Li costa
Sap nedar?
Altres observacions:
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Casal Estiu Esportiu 2022
Lloc:___________________________________________i altres equipaments municipals
Organitza: Consell Esportiu de l’Alt Camp (CEAC) i________________________________
i Col·labora ________________________________
________________________________.
Durada: del 27 de juny al 01 de juliol de 2022
2022.
Edats: Nens quee hagin cursat durant el curs 21
21-22 des de P3 fins a 6é.
Horaris: 9 a 13h. (horari revisable).
Les activitats variaran en funció dels grups d’edat i/o capacitat.
INSCRIPCIONS:
* Full d’inscripció i fitxa informativa degudament complimentades
* Fotografia del/a nen/a
* Fotocòpia de la Targeta Sanitària
* Fotocòpia del llibre de vacunació amb vacunació complerta
* Declaració responsable
* Còpia de l’ingrés al Nº de compte: -----------------------------------------Anul·lacions:Es
:Es valoraran sempre que hi hagi una causa mèdica o familiar justificada.
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