Campus de Platja 2018
HORARI
INTENSIU: De 9.00h. a 18.00h.
( a partir del 25 de juny, juliol, agost i fins el MATINS: De 9.00h. a 13.00h.
7 de setembre)
TARDA: De 14.00h. a 18.00h.

ACTIVITATS

CAIAC
WINDSURF
PADDLE SURF
JOCS DE PLATJA – SKIMBOARD – SURF
1 dia de navegació a vela (opcional)

PREUS SETMANALS
(50€ de reserva per setmana en el moment
de la inscripció)

MATÍ/TARDA:
INTENSIU:

110€ soci/130€ no soci
200€ soci / 220€ no soci

Campus de Platja 2018
Material i vestimenta
• Els nens/es dispondran d'una gorra i samarreta que proporcionarà el club. Han de portar
una samarreta de recanvi, per canviar-se després de l’activitat.

La roba ha de venir

clarament marcada i identificada, per evitar problemes en cas de pèrdua d'alguna peça.
• Han de portar un petit esmorzar i una ampolla petita d’aigua.
• Crema protectora solar mínim factor 30 .
• Tovallola i banyador.
• Si porten ulleres de sol, les han de portar amb una goma lligades.
• Calçat que es pugui mullar i que estigui tancat pels dits i pel taló (dia de navegació a vela)
Activitats: Caiac, Windsurf, Paddlesurf, Surf, Skimboard,
jocs de platja i un dia de navegació a vela (opcional).

Campus de Platja 2018
*Tots els nens estan sota una assegurança esportiva. Preguem que en el cas que el seu fill
tingui al·lèrgies a aliments o sigui important conèixer certes dades mèdiques, ens ho facin
saber amb la major antelació possible.
*Protocol d'actuació en cas d'accident: S'avisarà al familiar tot indicant-li els possibles
passos a seguir. En cas d'accident greu, primer actuarem avisant al mateix temps.
*No es deixarà sortir a cap alumne sol, sense l’autorització signada pels pares.
*Us recordem que si hi ha alguna particularitat ho podeu comentar amb qualsevol dels
coordinadors.
*Totes les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques i sempre es prioritza
la seguretat dels alumnes.
NO ENS FEM RESPONSABLES DE CAP OBJECTE DE VALOR QUE ELS ALUMNES PORTIN
ALS CAMPUS

