CONSELLS

PER UN MILLOR FUNCIONAMENT DEL

CAMPUS MULTIESPORTIU
Aquest any i davant les mesures a tenir en compte per tal de complir amb els criteris per a l’organització
de les Activitats d’Estiu i els protocols establerts us preguem respecteu totes les indicacions d’aquest
document on es pretén compaginar un campus lúdic i educatiu amb les mesures de seguretat e higiene
derivades de la pandèmia del COVID-19.
HORARIS
• S’ha flexibilitzat l’hora d’entrada dels nens podent-los portar des de 8.45 h. fins a les 9.15 h.
• Les activitats començaran una vegada el grup estigui complet a partir de les 9 h.
• L’activitat s’acabarà a les 14 h.
ARRIBADA
• L’entrada dels nens/es del campuses farà de forma esglaonada de 8.45 a 9.15 h.
• El monitor registrarà la temperatura del nen/a.
• Els llistats dels nens i nenes també estaran en un panell d’informació a recepció del Club.
VESTIMENTA
• Portar mascareta a l’abast que es farà servir en els moments que no es pugui garantir la distància
física de seguretat.
• Portar motxilla.
• Portar roba còmoda per el desenvolupament de les activitats (esports, manualitats, piscina...).
• Portar gorra.
• Portar aigua.
• Portar una muda per després del lleure a la piscina.
• Marcar la roba amb el nom i cognom.
• El Club no es farà responsable de la pèrdua de roba i objectes. Hi haurà un cistell d’objectes perduts
a la Recepció al qual hi podreu accedir.
• Portar una tovallola per la piscina.
ESMORZAR
• Cada dia es farà un descans de 20’ per esmorzar.
• A més de l’esmorzar serà important que portin una ampolla d’aigua per poder hidratar-se
convenientment.
SERVEI DE MENJADOR
• Els nens que es quedin a dinar hauran d’haver-se apuntat tota la setmana.
• Per als dinars esporàdics s’han de notificar a la recepció del Club abans de les 10 h del matí i les places
estaran restringides a l’aforament permès.
PISCINA
• El Club facilitarà als nens i nenes de les estades un casquet de bany. Sense aquest casquet de bany
tindran prohibit banyar-se.
• Han de venir amb la crema solar posada de casa i portar-ne una ampolla per aplicar-ne més al llarg
del matí.
RECOLLIDA DELS NENS
• Els nens i nenes es recolliran al mateix lloc de l’arribada a les 14 h. Excepte els nens que es quedin al
menjador.
•
Moltes gràcies per la seva col·laboració.
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