CASAL D’ESTIU I CAMPUS ESPORTIUS 2020
Associació Esportiva Bellsport
Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 7 – 08907
672.446.797 – 93.263.36.86
aebellsport2@gmail.com
bellsport@aebellsport.com
Horari d'atenció matí: dijous de 9:00 a 13:00h.
Horari d’atenció tarda: dilluns a divendres de 17:00 a 20:00h.

NOTA IMPORTANT: Aquest any, degut al gran nombre d’incerteses que ens
genera la situació actual amb la COVID19, NO podem confirmar la realització del
Casal/Campus Esportiu. Restem a l’espera de l'autorització per part de les autoritats
competents. Atès que no es pogués dur a terme, us retornarem íntegrament els diners
abonats.

ACTIVITATS OFERTADES:
Les activitats que oferim del 29/06/2020 al 31/07/2020, son les següents:
-

MENUTS (3 A 5 ANYS)
MULTIESPORT (6 A 15 ANYS)
CAMPUS ESPORTIU BÀSQUET (6 A 15 ANYS)
CAMPUS ESPORTIU FUTBOL SALA (6 A 15 ANYS)
CAMPUS ESPORTIU GIMNÀSTICA RÍTMICA (6 A 15 ANYS)
BALLS MODERNS (6 A 15 ANYS)
PÀDEL (6 A 15 ANYS)

HORARIS ACTIVITATS:
-

Servei d’acollida (8:00 a 9:00h.)
Matí (9:00 a 13:00h.)
Matí + menjador (9:00 a 15:00h.)
Matí + menjador + tarda (9:00 a 17:00h.)

* L'ACTIVITAT QUE ES FA A LA TARDA (15:00-17:00 H.) ÉS GENÈRICA PER A TOTS ELS
GRUPS I NO FARAN L'ACTIVITAT ESPECIFICA DEL MATÍ.

ACTIVITATS AQUÀTIQUES:
Aquest any, excepcionalment i degut a la COVID-19, no faran activitat de piscina però
si jocs d’aigua.
Per aquesta activitat, els nens/es hauran de portar: banyador, xancletes, material
d’aigua com pistoles o globus i tovallola.

FUNCIONAMENT SETMANAL:
Per fer l’entrada a l’activitat, haureu de col·locar als nens/es al cartell que li correspongui
situats a l’esplanada que hi ha a l’entrada del poliesportiu.
La sortida es farà per la rampa lateral situada a la part esquerra de l’entrada al
poliesportiu. Sortirem per grups i de forma molt controlada. Us demanem col·laboració
i paciència a la sortida.
Totes les setmanes entregarem el primer dia d’activitat als nens/es l’horari de la
setmana, amb les activitats i excursions programades. El divendres de la setmana
d’abans, us ho farem arribar via correu electrònic perquè sapigueu quines activitats
tindran.

EXCURSIONS O ACTIVITATS PROGRAMADES:
Aquest any degut a la COVID-19, no es faran excursions.
No hi haurà servei d’autocar.

RECOMANACIONS DURANT EL CASAL/CAMPUS:
Aconsellem a totes les famílies, que els nens/es portin cada dia el següent:
-

Mascareta.
Gel hidroalcohòlic.
Aigua i esmorzar.
Roba i calçat d’esport.
Quan hi hagi jocs d’aigua: banyador, xancletes i tovallola.
Muda de recanvi (per si de cas).
Protecció solar (recomanable portar posada de casa).

INSCRIPCIONS:
Totes les inscripcions es faran a través de la pàgina web: www.aebellsport.com
Per poder tramitar la inscripció haureu d’adjuntar la següent documentació:
- Targeta sanitària (del nen/a)
- Dni per les dues cares (del nen/a)
- Llibre de vacunes (del nen/a)
- Carnet treballador/a de l’Hospital de Bellvitge (descompte) (pare/mare). Si cal.
- Declaració responsable covid-19 (descarregar a la nostra web)

PAGAMENTS:
OPCIÓ 1: L’abonament de l’import total s’haurà de fer durant la setmana del 15 al 21 de
juny mitjançant una transferència bancària a aquest número de compte: ES41 2100
1150 8102 0009 0983. El concepte de la transferència haurà de ser “Nom de l'activitat
– Nom i cognoms de l’infant”.
En cas de NO fer la transferència en els terminis establerts, perdran el dret a la plaça
OPCIÓ 2: També es podrà fer el pagament en el moment de formalitzar la inscripció
mitjançant passarel·la de pagament virtual (targeta crèdit/dèbit).
Tota inscripció posterior al 21 de juny haurà de fer el pagament en el mateix moment
de formalitzar-la únicament mitjançant passarel·la de pagament virtual (targeta).
PER DUR A TERME L'ACTIVITAT HAURÀ D'HAVER UN MÍNIM DE 8 I UN MÀXIM DE 10
PARTICIPANTS PER GRUP. SI NO ES COMPLEIXEN AQUESTS PARÀMETRES, QUEDARÀ
SUSPESA L'ACTIVITAT. L’ORGANITZADOR ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ.

ANUL·LACIONS ABANS
CASAL/CAMPUS:

DEL

COMENÇAMENT

DEL

Abans de començar el Casal/Campus, es podran fer anul·lacions de reserves sense cap
cost econòmic fins al 21 de juny.
A partir del 22 de juny de 2020 no es farà cap devolució en cas d’anul·lació, excepte per
malaltia o accident degudament justificat.
Per fer l’anul·lació, heu d’adreçar-vos a l’oficina del club (Poliesportiu Mpal. de Bellvitge
Sergio Manzano, despatx nº1) o enviar un correu electrònic a:
bellsport@aebellsport.com o aebellsport2@gmail.com, adjuntant el número de
compte on voleu rebre els diners.

DEVOLUCIONS
PER
MALALTIA
DEGUDAMENT JUSTIFICAT:

O

ACCIDENT

Es retornarà el 75% de l’import abonat i a partir de la data d’avís de la mateixa, quan es
compleixin les següents qüestions:
a) Baixa d’una setmana sencera com a mínim.
b) Presentant l’informe mèdic o d’accident.

CANVIS EN LES CONDICIONS CONTRACTADES:
-

-

Només s’acceptaran canvis de setmana o setmanes avisant 15 dies abans a la
data del primer canvi.
Els canvis, només es podran fer de forma presencial, a l’oficina del club
(Poliesportiu Mpal. De Bellvitge Sergio Manzano, despatx nº1) i estaran
subjectes a la disponibilitat de places.
Qualsevol canvi de setmana tindrà una despesa de gestió de 5€.

NOTA: Podran fer un seguiment del dia a dia a les xarxes socials del club (Facebook,
Instagram i Twitter).

