ESPLAI DE SETMANA SANTA 2017

DIRECTOR:

SERGI SANS

COORDINADOR:

XAVI

MONITORS :

CARLES – ROGER – PATRICIA

Del 10 al 13 d’abril
COSES IMPORTANTS PER ESPLAI DE SETMANA SANTA DEL CLUB TENNIS DE LA SALUT 2017
 Al·lèrgies i altres dades d’interès. Us demanem que en el cas que el seu fill tingui
al·lèrgies, hagi de prendre medicaments, o sigui important conèixer certes dades
mèdiques, ens ho facin saber quan abans millor, si no ens ho han fet saber ja en la
inscripció.
 Màxima disponibilitat del director i dels coordinadors
 En cas de que algun familiar hagi de posar-se en contacte amb el seu fill/a us
demanem que avisi als coordinadors de l’esplai / campus, a través dels punts
d’informació del Club.
 L’hora d’entrada a les 9.00 h. No obstant, sempre hi ha un servei d’acollida opcional a
partir de les 8.00 h. Les activitats s’inicien a les 9.00 h, i és per aquest motiu que tot
nen que arribi tard, no podrà gaudir de les mateixes com els altres companys.
 El període del migdia pot variar entre 13-15 hores / 14-16 hores. Nosaltres recomanem
que es quedin a dinar tots a l’esplai ja que millora l’organització i la seva relació amb el
grup.
 LLOC D’ARRIBADA DELS NENS AL CLUB:
Sala de TV (a la Masia del Club)
 L’hora de recollida serà a les 18.00 h a la mateixa Sala de TV (a la Masia del Club)
 Cal remarcar el tema de portar la roba clarament marcada i identificada, per evitar
problemes en cas de pèrdua d’alguna peça.
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ACTIVITATS QUE DUREM A TERME

3 i 4 anys: psicomotricitat, iniciació al tennis, jocs lúdics, hip-hop, tallers, migdiada opcional…
5 i 6 anys: tennis en anglès, jocs lúdics i esportius, hip-hop, activitat pre-esportiva (iniciació al
futbol, al bàsquet…), tallers, activitats per a fomentar els bons hàbits…
7 i 8 anys: tennis en anglès, jocs lúdics i esportius, hip-hop, competicions, tallers, jocs de taula,
activitats per a fomentar els bons hàbits …
9,10 i 11 anys: tennis en anglès, pàdel, jocs lúdics i esportius, hip-hop, activitats esportives
(futbol, bàsquet…), jocs de taula, activitats per a fomentar els bons hàbits …

MATERIAL I VESTIMENTA ESPORTIVA


Roba esportiva Samarreta d’esport, pantalons curts i mitjons



Calçat esportiu: bambes estil tennis.



Raqueta de tennis.



Bossa d’esport.



En cas dels nens de 3 i 4 anys han de dur una muda de recanvi addicional que
se’ls tornarà l’últim dia que estiguin a l’esplai.

Per últim, només agrair-vos la vostra confiança, i desitjar que aquest casal s’identifiqui amb el
que és el nostre principal objectiu com a grup (nens i monitors), gaudir de tot allò que fem i
transmetre-ho als altres.
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