INSCRIPCIÓ CASAL D’ACTIVITATS – SETEMBRE 2020 INFORMACIÓ I NORMATIVA

L’objectiu i voluntat del Poliesportiu és la de poder realitzar el Casal com ho hem fet
sempre, donades les circumstàncies excepcionals sobre el Covid-19 cal informar
que ens regirem estrictament per les indicacions de les autoritats al respecte a nivell
de viabilitat, ratios, activitats…
Sigui com sigui, la nostra política serà la mateixa que l’aplicada fins a dia d’avui:
retorn de la inscripció de tota aquella activitat que, per motius de les mesures
Decretades, no es pugui dur a terme.

El Poliesportiu La Salle ofereix el Casal de Setembre 2020, nou dies (des del 31
d’agost al 4 de setembre i del 7 al 10 de setembre) on els nostres tècnics treballaran i
vetllaran al màxim per tal d’aconseguir el nostre principal objectiu: que el participant
pugui divertir-se i aprendre mitjançant la pràctica esportiva.
Al llarg del dia, i aprofitant els nostres espais i instal·lacions, es duran a terme activitats
esportives, jocs, piscina, manualitats... per tal d’optimitzar al màxim el temps i fer
gaudir a tots i cadascun dels participants.
Pretenem generar un entorn càlid i proper on retornar, a tots els participants i les
famílies, la confiança dipositada en nosaltres.
1. INFORMACIÓ GENERAL
FUNCIONAMENT
▪

El casal es durà a terme al Poliesportiu La Salle, C/ Sant Joan de La Salle, 20.
Barcelona de 9 a 17h, tot i que existeix la possibilitat del servei d’acollida (de
8.30h a 9h) i de modalitats de només matí (de 9h a 13.15h).

▪

Els dies que es durà a terme són:
a. 31 d’agost i el 1,2,3,4, 7,8,9 i 10 de setembre del 2020

▪

Es poden inscriure totes aquelles persones nascudes entre els anys 2008 i
2016 (inclosos). El període d’inscripció acaba el dilluns 24 d’agost de 2020.

▪

Tots els grups es confeccionaran per edats, segons volum d’inscripcions. Cada
grup tindrà el seu tècnic responsable. Al llarg del dia es realitzaran activitats
esportives, jocs, manualitats... i cada dia hi haurà 1 hora de piscina al matí i 1
hora de piscina a la tarda. L’horari específic per franges ens és molt difícil de
concretar, doncs les activitats es duen a terme en diferents franges i també en
funció del ritme del grup.

▪

El Poliesportiu lliurarà un obsequi a cada participant en el moment de la
inscripció.

▪

Tots els participants esmorzaran al llarg del matí (cal dur-lo de casa)

MATERIAL I INDUMENTÀRIA QUE CAL PORTAR
Per una millor organització, cal que tota la roba i material estigui ben marcat amb el
nom i cognom del participant.
▪

Motxilla

▪

Roba i calçat esportiu.

▪

Tovallola.

▪

Banyador (integral en cas de les noies per la comoditat de la natació)

▪

Casquet de bany

▪

Xancletes de bany

▪

Ulleres de piscina (opcional)

▪

Esmorzar

▪

Estris d’higiene personal (en cas de quedar-se a la tarda, per la dutxa)

▪

Roba de recanvi (en cas de quedar-se a la tarda, per després de la dutxa).

▪

Ampolla d’aigua i crema solar

2. PREUS I DESCOMPTES
PREUS:
●
●
●
●
●
●

Pack de tots els dies només matí: 156€
Pack de tots els dies matí i tarda: 195€
Dia puntual: 25€/dia
Matí puntual: 20€/dia
Dinar del pack de tots els dies: 60€
Dinar d’un dia: 8,50€

DESCOMPTES:
No són aplicables en el servei de dinar.
▪

S’aplicarà un 15% de descompte en la inscripció de tots aquells participants
que siguin abonats o fills d’abonats del Poliesportiu La Salle.(1)

▪

S’aplicarà un 10% de descompte en la inscripció de germans d’un participant ja
inscrit.(2)

▪

S’aplicarà un 10% de descompte en la inscripció de tots aquells participants
que siguin alumnes de La Salle.(3)

▪

Els descomptes (1) i (3) no són acumulables.

3. VIES DE COMUNICACIÓ
Per a qualsevol consulta o demanda, podeu contactar:
❏ Telèfon: 93.417.76.95
❏ Twitter o Instagram: @poliesportsalle (via missatge privat)
❏ Correu electrònic: secretariapoliesportiu@lasalle.cat
❏ Web: www.poliesportiulasalle.com

4. NORMATIVA
▪

L’inscripció només es podrà realitzar de forma telemàtica, degut a les
circumstàncies i el context que estem vivint amb la pandemia del COVID-19. El
procés d’inscripció seguirà els següents passos:
a. Omplir el formulari d’inscripció digital (Formulari Google)
b. Un cop enviat el formulari, rebreu un correu amb la confirmació que s’ha
omplert degudament el formulari i amb l’import a abonar per a
formalitzar l’inscripció.
c. En el cas de fer-ho per mitjà de transferència, rebreu el correu amb
l’import, el número de compte i al concepte a indicar. A continuació,
caldrà respondre el correu adjuntant el justificant de transferència. Un
cop entregada aquesta documentació, la inscripció estarà formalitzada
correctament.
d. En el cas de fer-ho per mitjà de domiciliació bancària (només per
abonats/des o fills/es d’abonats/es) s’informarà de l’import que es
sumarà a la quota del proper mes i la inscripció estarà formalitzada
correctament.

▪

El participant es considera inscrit en el moment que s’ha complimentat
degudament el formulari digital d’inscripció i ha formalitzat el pagament,
mitjançant transferència i adjuntant el justificant o per mitjà de domiciliació
bancària per a abonats/des o fills/es d’abonats/des. Les inscripcions s’atendran
per rigorós ordre de formalització de tota la documentació requerida i del
pagament.

▪

Un cop formalitzada la inscripció es retornarà el 100% de la mateixa en cas
d’avisar amb un mínim de 15 dies d’antelació de l’inici del Casal i sempre i
quan s’adjunti un certificat mèdic com a justificant. Totes les altres situacions
queden a expenses de ser resoltes per la Direcció del Poliesportiu La Salle
sempre que afectin la participació en més de dos dies de Casal.

▪

El Poliesportiu no es fa responsable de diners o material perdut o danyat i
recomana no dur objectes de valor.

▪

Durant l’activitat, no es permet als familiars accedir al recinte, establint la sala
d’estudi i lectura com espai destinat on es recolliran i s’entregaran els
participants a l’inici i al final de l’activitat.

▪

No es subministrarà cap medicament sense la pertinent prescripció mèdica on
indiqui clarament la dosi a subministrar. Els medicaments els haurà d’aportar el
pare, mare o tutor legal del participant i lliurar-lo al responsable del grup
juntament amb la preinscripció mèdica o autorització per part del pare, mare o
tutor en el moment de la inscripció.

▪

En cas de suspensió de l’activitat per manca d’inscrits o per altres
circumstàncies externes, es comunicarà al pare, mare o tutor legal del
participant amb un mínim de 7 dies d’antelació i es realitzarà la devolució total
de la inscripció.

