En aquest document trobareu la informació rellevant de les excursions setmanals.
Dinar:
- Menjarem tots del servei de càtering.
-

Els casos amb al·lèrgies alimentàries, ens posarem personalment en contacte.

Altres punts:
- Si es porten diners, els monitors i l’organització no ens farem responsables de la
pèrdua d’aquests.
-

De mateixa manera, tampoc ens farem responsables de la pèrdua de mòbils i
aparells electrònics.

-

Súper important portar la samarreta del campus per a tenir-los a tots a la vista.

-

L’esmorzar, com sempre, portarà cadascú el seu.

-

Cada jugador haurà de portar la seva cantimplora d’aigua emplenada, i sinó se la podrà
omplir al camp. A part, també tindrem aigües de litre en neveres portàtils per tal de
reemplenar les cantimplores.

-

Caldrà enviar una autorització per a cada excursió. Aquest any seran es faran de forma
digital. S’enviarà un mail personalitzat a cada família que s’haurà de respondre autoritzant.

Quota extra:
S’haurà d’abonar el següent (segons estada inscrita), de dinar i/o horari/monitoratge extra.
Els jugadors que fan el campus fins les 17:00h no han de pagar cap suplement.
S’hauran de dur al llarg de la setmana i entregar directament al coordinador. També es
podrà fer el pagament directe de totes les excursions segons les setmanes que es ve:

•

•

Els que només estan inscrits als matins:
o

Setmana 1: Waterworld
▪ 10€

o

Setmana 2: Torneig intercampus
▪ 8€

o

Setmana 3: Platja
▪ 8€

o

Setmana 4: Camp Nou
▪ 10€

o

Setmana 5: Acampada
▪ Cap suplement

Els que estan inscrits als matins i als dinars:
o

Setmana 1: Waterworld
▪ 4€

o

Setmana 2: Torneig intercampus
▪ 3€

o

Setmana 3: Platja
▪ 3€

o

Setmana 4: Camp Nou
▪ 4€

o

Setmana 5: Acampada
▪ Cap suplement

S.1 SORTIDA A WATERWORLD (Lloret) 01-07-22
El divendres 1 de juliol farem una excursió al parc aquàtic Waterworld a Lloret de Mar. A
continuació us detallarem el funcionament d’aquest dia, a no ser que durant la setmana
donem un altre horari de sortida:
CELRÀ
• L’horari de trobada serà a les 8:40 puntuals al camp de futbol. Si hi som tots
marxarem. Sinó, esperem fins a les 9:00 màxim i llavors marxarem.
• L’horari de recollida serà a les 17:00 al camp de futbol.
SARRIÀ
• L’horari de trobada serà a les 8:50 puntuals al camp de futbol. Si hi som tots
marxarem. Sinó, esperem fins a les 9:10 màxim i llavors marxarem.
• L’horari de recollida serà a les 17:00 al camp de futbol.

Distribució de les hores:
Arribarem al parc i farem grups per edats. hi haurà molta presència dels monitors. Els més petits
no podran sortir d’una zona concreta. A més, el propi parc ja compta amb una seguretat alta de
socorristes.
En arribar esmorzarem i llavors anirem a les atraccions.

S.2 TORNEIG A CELRÀ 08-07-22
El divendres 8 de juliol farem un torneig en gran format de tot el dia. Aquest serà a les
instal·lacions esportives de Celrà i es farà en els dos camps de futbol 7, en el camp Annex, i als
3 camps de futbol sala del pavelló esportiu. Hi participaran uns 200 jugadors i jugadores, ja
que hi haurà el Campus de Celrà, el Campus de Sarrià de Ter i el Campus de Vilablareix.
CELRÀ
• Horari habitual de campus.
• L’horari de recollida serà de 16:30h a 17:00h al camp de futbol.
SARRIÀ
• Horari habitual de campus. Anirem en autobús.
• L’horari de recollida serà de 16:45h a 17:00h al camp de futbol de Sarrià.

El torneig durarà tot el dia i constarà d’una fase de grups i unes següents fases classificatòries.
El primer classificat de la fase de grups anirà directament a la final.
Aquella setmana passarem el quadrant i els equips.
Hauran de portar botes i bambes.

S.3 SORTIDA A LA PLATJA (Sant Antoni) 15-07-22
El divendres 15 de juliol farem una excursió la platja de Sant Antoni de Calonge. A continuació
us detallarem el funcionament d’aquest dia:
CELRÀ
• L’horari de trobada serà a les 9:00 puntuals al camp de futbol. Si hi som tots
marxarem. Sinó, esperem fins a les 9:10 màxim i llavors marxarem.
• L’horari de recollida serà a les 17:00 al camp de futbol.
SARRIÀ
• L’horari de trobada serà a les 8:45 puntuals al camp de futbol. Si hi som tots
marxarem. Sinó, esperem fins a les 9:00 màxim i llavors marxarem.
• L’horari de recollida serà a les 17:00 al camp de futbol.

Distribució de les hores:
Un cop arribem a la platja, ens separarem en quatre grups per edats. A cada grup hi haurà ¾
monitors.
Els més petits aniran al costat de les roques a banyar-se i esmorzar. Els mitjans-petits aniran
fins a la primera cala senzilla. Els mitjans fins a la segona cala senzilla i els grans a una altra cala.
Un cop esmorzats ens ajuntarem tots a la platja.
La zona on ens situarem conos on cap
nen podrà sortir d’aquesta. L’espai és
molt ampli i el control de tots els
jugadors serà segur.
Cap a les 14:00 dinarem a la zona de
pícnic amb sombra, i finalment farem
altres activitats de futbol i aigua dins de
la nostra zona “acordonada”.

S.4 VISITA AL CAMP NOU 22-07-22
El divendres 22 de juliol farem una visita al tour Camp Nou Experience. El camp del FC
Barcelona. A continuació us detallarem el funcionament d’aquest dia:
CELRÀ
• L’horari de trobada serà a les 8:40 puntuals al camp de futbol. Si hi som tots
marxarem. Sinó, esperem fins a les 8:50 màxim i llavors marxarem.
• L’horari de recollida serà a les 17:00 al camp de futbol.
SARRIÀ
• L’horari de trobada serà a les 8:50 puntuals al camp de futbol. Si hi som tots
marxarem. Sinó, esperem fins a les 9:00 màxim i llavors marxarem.
• L’horari de recollida serà a les 17:00 al camp de futbol.

S.5 ACAMPADA FINAL 28-07-22
Més endavant enviarem informació.

Moltes gràcies per la vostra atenció,
Atentament,
Direcció del Campus

