ORGANIGRAMA ESPLAI I CAMPUS D’ESTIU C.T. LA SALUT 2019
DIRECTOR:

SERGI

COORDINADORS:
MONITORS/ES DE GRUP:
-

Grup Baby (3-4 anys):

-

Grup 1-2 (5 anys):

-

Grup 3-4 (6-7 anys):

-

Grup 5-6 (8-9 anys):

-

Grup 7-8 (10-11 anys):

-

Grup 9-10 (11-12 anys):

-

Campus (12-16 anys):

ASPECTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE PER A L’ESPLAI I EL CAMPUS D’ESTIU DEL C.T.
LA SALUT 2019


Les al·lèrgies, així com altres dades d’interès, han d’estar notificades prèviament a
través de la fitxa d’inscripció o als responsables de l’esplai i campus.



En tot moment, màxima disponibilitat dels coordinadors. Línia directa per a qualsevol
cosa IMPORTANT. Altres qüestions directament als monitors/es de grup.



Durant l’esplai i campus contacte diari i directe amb els familiars dels infants:
explicació de sortides setmanals, notificacions importants, demanda de material, etc.



L’entrada és a les 9, tot i que s’ofereix un servei d’acollida a partir de les 8h (inclòs en
el preu). El club no es fa responsable dels nens/es fins al moment en que arriben al lloc
d'acollida (explicat en el següent punt).



Lloc d’arribada dels nens al club: Passeig de les Palmeres (entrada pel carrer Riera Can
Toda).



L’hora de finalització del casal i campus és a les 18, tot i que la porta quedarà oberta
fins les 18:30



El període del migdia pot variar entre les 13-15h i les 14-16h, en funció del grup. No
obstant, recomanem que tots els nens/es es quedin a dinar, ja que millora
l’organització de l’esplai i afavoreix la seva relació amb la resta de grup.



La gorra proporcionada per l’esplai i el campus l’hauran de dur cada dia; la samarreta,
només serà obligatori portar-la els dies d’excursió.



És important que tota la roba estigui marcada, especialment la dels nens/es més
petits.



Al llarg del casal es realitzaran fotos de les activitats que porten a terme els diferents
grups, les quals es penjaran perquè en pugueu disposar d’elles més endavant. En
aquest cas es requereix que, els pares que ho desitgin, signin el permís d’imatge.
ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME A L’ESPLAI

ACTIVITATS ESPORTIVES:


Tennis, pàdel i tennis taula: activitats estrelles del club. El seu objectiu és millorar el
nivell de tennis, pàdel i tennis taula dels nens/es de manera totalment lúdica.



Piscina: en funció del grup, els nens/es faran piscina 2 o 3 cops al dia. En l’horari de
matí es realitzaran cursets de natació, jocs aquàtics i piscina dirigida de manera lúdica;
la duració d’aquestes activitats serà en funció de les edats i necessitats dels nens i
nenes. El primer dia del nen/a es realitzaran proves de nivell.



Esports tradicionals: són tots aquells esports més coneguts (futbol, bàsquet, handbol,
rugbi, voleibol, etc.), els quals es poden practicar a les nostres instal·lacions.



Esports alternatius: són tots aquells esports menys coneguts (futbol flag, ultimate
frisbee, tamborí, etc.), durant els quals s’empren materials que no s’utilitzen practicant
esports convencionals.

ALTRES ACTIVITATS:


Jocs lúdics: engloben totes les activitats durant les quals es dinamitzen diferents jocs
lúdics tradicionals, tals com el boti-boti, l’aranya, la bandera o polis i cacos, entre molts
altres.



Tallers: durant aquesta activitat, portada a terme especialment pels grups d’infants
més petits, els nens/es podran posar en pràctica la seva faceta més artística realitzant
diferents tipus de manualitats.



Hip Hop: durant aquesta estona, els nens/es milloraran la seva coordinació a partir
d’activitats portades a terme amb suport musical. A més, cada grup prepararà una
actuació que podran presentar davant de tothom durant el festival de l’últim dia
d’esplai perquè familiars i amics puguin gaudir del seu talent.



Jocs de taula: després de dinar els infants disposaran de 30 minuts per pair el dinar,
durant els quals podran gaudir jugant a diferents jocs d’un ritme més tranquil
dinamitzats pels monitors/es.

SORTIDES SETMANALS
Setmana del 25 al 28 de juny 2019:
 Tibidabo de Barcelona (grups Baby, 1-2 i 3-4).
 Parc aquàtic d’Illa Fantasia a Vilassar de Mar (grups 5-6, 7-8, 9-10 i Campus).
Setmana del 1 al 5 de juliol 2019:
 Visita al CAN (Centre d’Apropament a la Natura) situat a Navàs. Durant aquesta sortida
els nens i nenes gaudiran d’un matí inoblidable coneixent animals de granja, salvatges i
exòtics.
Setmana del 8 al 12 de juliol 2019:
 Parc aquàtic de Water World a Lloret de Mar.
Setmana del 15 al 19 de juliol 2019:
 Parc de la Bassa de Sabadell (grups Baby, 1-2 i 3-4).
 Acampada nocturna opcional. Els nens/es de l'esplai i del campus (a partir del GRUP 56) que ho desitgin podran gaudir d’aquesta activitat especial, durant la qual dormiran
al club i realitzaran activitats diferents a les habituals: es banyaran a la piscina de nit,
faran un sopar especial, un joc de nit, gaudiran d’una pel·lícula a la fresca i tindran la
possibilitat de gaudir d’un túnel del terror, entre d’altres.
*Tots els nens i nenes que vulguin participar en aquesta activitat (acampada nocturna) i no
estiguin inscrits durant aquesta setmana, ho podran fer posant-se en contacte prèviament amb
els coordinadors de l'esplai i del campus.
Setmana del 22 al 26 de juliol 2019:
 Marineland (grups Baby, 1-2 i 3-4).
 Camí de ronda a Tossa de Mar (grups 5-6, 7-8, 9-10 i Campus).

SORTIDES ESPECÍFIQUES GRUP CAMPUS


A banda de les sortides setmanals (explicades en el punt anterior), el grup Campus
portarà a terme les següents activitats fora del Club:
- 26/6 Vela (tot el dia)
- 3/7 Bicicleta (matí)
- 10/7 Skating (matí)
- 17/7 Platja (tot el dia)
- 24/7 Patinatge + platja (tot el dia)

DIES DE SORTIDA EN FUNCIÓ DEL GRUP
GRUPS 9-10 I CAMPUS: DILLUNS
GRUPS 7-8: DIMARTS
GRUPS 5-6 : DIMECRES
GRUPS 3-4: DIJOUS
BABY I GRUPS 1-2: DIVENDRES

ASPECTES A TENIR EN COMPTE DURANT LES SORTIDES


Els dies de sortida no cal dur el dinar.



Els infants han de portar la gorra i la samarreta proporcionada per l’esplai.



Si hi ha un mínim de quinze nens/es que no van d’excursió, s'organitzaran activitats
paral·leles al club per a ells/es.

MATERIAL I VESTIMENTA ESPORTIVA


Samarreta d’esport, pantalons curts i mitjons



Calçat esportiu: vambes estil tennis.



Raqueta de tennis.



Bossa d’esport.



Banyador, tovallola i sabatilles de piscina; no cal casquet de bany.



Necesser per dutxar-se.



Muda de recanvi.



Crema solar.

*Els nens/es 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. Alhora, la crema solar es recollirà el primer que estiguin al club i se'ls
tornarà el darrer dia de la seva estada.
DADES IMPORTANTS QUE CAL TENIR EN COMPTE A L'HORA DE FER LA INSCRIPCIÓ
1. La Secretaria del Club m'ha lliurat un dossier informatiu on es detalla tota la
informació i normativa de l'esplai i campus o bé l'he descarregat des de la web del
club www.ctlasalut.com.
2. El Club es reserva el dret de modificar algunes activitats/horaris per motius
climatològics.
3. El Club no es fa responsable de la pèrdua de material de l'alumne.
4. Pagament no socis: en el moment de fer la inscripció cal abonar l'import total, ens ho
podeu enviar per e-mail: ctlasalut@ctlasalut.com junt amb la còpia de la transferència
bancària.
5. Pagament socis: es facturarà el mes de juliol junt amb la quota mensual.
6. Altres condicions econòmiques per a les famílies que apuntin a 2 o més fills a les
activitats infantils d'estiu: 2 fills 5% de descompte, 3 o més fills: 10% de descompte.
7. Per faltes d'assistència no es retornarà l'import.

8. Si per algun motiu mèdic l'alumne s'ha de donar de baixa abans de l'inici de l'esplai es
retornarà l'import íntegre, aportant el certificat corresponent.
9. He signat l’autorització al Club Tennis de La Salut / Sam Sports Events que, en cas
d'algun incident i un cop informats als pares, puguin traslladar a l'alumne al centre
mèdic corresponent. En cas que en el moment d’avisar als pares, aquests prefereixen
portar al nen/a a la seva mútua privada, el CT Salut i Sam Sports Events declinarà tota
responsabilitat i caldrà signar un document de rebuig del servei assistencial que
cobreix la inscripció de l’esplai/campus.
10. Respecte a l’accés al Club, els familiars dels nens inscrits que no siguin socis han
d’entrar i sortir pel carrer Riera Can Toda, no és permès aparcar al Club. El fet d’estar
inscrit a l’esplai o campus del Club Tennis de La Salut no implica poder accedir al Club i
tenir ús lliure de les dependències i instal·lacions per part dels familiars no socis.
11. La finalitat de les fotografies és la difusió de les activitats. Així doncs, les fotografies de
grup podran ser publicades als díptics informatius; per exemple. Les fotografies en que
els infants es puguin identificar clarament; sempre es publicaran si els pares o tutors
ens donen la seva autorització expressa.
Aquestes dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per tal de gestionar les activitats esportives i
de lleure que organitza el Club. També es faran servir per tal de fer-li arribar informació d'altres
activitats que s’organitzen en el futur i ofertes que diverses empreses ens fan arribar pels nostres socis.
D'acord amb el que disposa el R.D. 994/1999 d'11 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de mesures de
seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aquest CLUB ha adoptat
totes les mesures obligatòries. De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre els informem que el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de dades por exercir-lo en
aquestes mateixes instal·lacions. Les diferents activitats poden ser fotografiades o enregistrades per
vídeo per a la divulgació de les activitats.

