CASAL D’ATLETISME 2019
Informació setmanal
- Primer torn: del dimarts 25 de juny al divendres 28 de juny.
- Horari (les activitats concretes les podeu consultar a la persona responsable):
9:00h – 11:00h

Atletisme

11:00h – 11:30h

Esmorzar

11:30h – 13:00h

Tallers / Piscina

13:00h – 13:30h

Dutxa

- Material: cada nen/a haurà de dur roba d’esport (samarreta tècnica de màniga curta, pantalons
curts i calçat esportiu), gorra i crema solar ja posada de casa. També haurà de dur una motxilla
amb esmorzar, una ampolla d’aigua, protector solar, roba de recanvi, tovallola, xancletes i un
necesser amb els elements necessaris per a la higiene personal (sabó, desodorant, etc.).
- Material per a la piscina (només el dimecres): banyador, xancletes i tovallola. Opcionalment es
poden portar ulleres de piscina i maneguets (“manguitos”).

Normativa
- Entrades: els familiars hauran de deixar els nens i nenes a l’entrada del recinte a la/les persona/es
encarregada/des, sense entrar en aquest i obstaculitzant el mínim possible el pas de la resta de
persones, a les 9:00h. Qualsevol persona que arribi fora d’aquest horari admet que pot ser que
l’activitat ja s’hagi iniciat sense la seva presència.
- Sortides: es realitzaran a les 13:30h. Així com amb les entrades, els familiars no podran entrar al
recinte esportiu. Serà el monitor/a encarregat/ada qui s’ocuparà d’acompanyar els infants a
l’exterior de les instal·lacions, a la porta d’entrada. Caldrà identificar-se cada vegada que es reculli
a un dels participants en el casal. D’altra banda, cap nen o nena podrà marxar sol/a a no ser que
els organitzadors hagin rebut amb anterioritat una autorització explícita.
- Aquell/a participant que no porti els la indumentària necessària per a realitzar una activitat no
podrà participar-hi.
- No està permesa la utilització del mòbil durant el casal. En cas que sigui utilitzat, se li retirarà al
participant i se li retornarà a l’hora de sortida.
- Pel que fa a l’esmorzar, no està permès portar llaminadures, xiclets, etc. Cal portar aliments tipus
entrepà, suc, fruita, etc. que fomentin una dieta saludable entre els participants en el casal.
- Davant de qualsevol incidència, podeu contactar amb nosaltres per telèfon al 654 110 407
(Gerard Lluís i Luengo, monitor responsable) o enviar un email a secretaria@uabarbera.com.

