Funcionament del Casal d’Estiu 2019
Escola Busquets i Punset
Organitzat pel Consell Esportiu de L'Hospitalet
Telèfon: 934 02 60 70. Direcció: Carrer Digoine, 29 - 08901 L'Hospitalet
Horari d'atenció de dilluns i dimecres de 15 a 19h i dimarts i dijous de 10 a 14h

Inscripcions
Totes les inscripcions es faran a través
http://cehospitalet.org/lh/escola-busquests-punset/

de

la

pàgina

web

Per poder fer la inscripció s’haurà d’adjuntar aquests documents:
•

Foto

•

Targeta sanitària

•

Llibre de vacunes

Les inscripcions començaran el 6 de maig per a tothom. Només es podran
apuntar alumnes de les escoles Ausiàs March i Busquets i Punset.

Canvis i devolucions
Anul·lacions abans de començar el Casal:
Es poden fer anul·lacions de les reserves amb un retorn de l’import abonat:
-

85% de l’import total pagat fent l’anul·lació fins al dia 10 de juny de 2019.
60% de l’import total pagat fent l’anul·lació entre els dies 11 i el 20 de
juny de 2019.

A partir del 21 de juny no s’accepten devolucions excepte en casos de malaltia o
accident.
Les anul·lacions es poden fer presencialment a les oficines del Consell Esportiu
(Carrer
Digoine,
29)
o
comunicar
per
escrit
a
l’e-mail
cehospitalet@cehospitalet.org i s’adjuntarà el número de compte per fer el
reemborsament.
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Canvi de setmana:
-

S’acceptaran canvis de setmana amb 15 dies d’antelació a la modificació.
Els canvis de setmana s’han de fer obligatòriament de manera presencial
a les oficines del Consell Esportiu (Carrer Digoine, 29).
Qualsevol canvi de setmana té una despesa de gestió de 10€.
En cas de modificar alguna de les condicions contractades, només es
retornaran diners si els canvis es fan abans del dia 21 de juny.
Només s’acceptaran modificacions si hi ha places disponibles a les
setmanes demanades.

Devolucions per malaltia amb baixa d’una setmana com a mínim, amb
informe mèdic:
-

En cas de malaltia o accident es retornarà el 85% de l’import abonat a
partir de la data d’avís de la mateixa i amb informe mèdic, que han de
portar a les oficines del Consell o enviar per e-mail a l’adreça
cehospitalet@cehospitalet.org.

Les places dels Casal són limitades i l’organitzador, Consell Esportiu
L’Hospitalet, es reserva el dret d’admissió. (120 places/setmana).
Horaris
Servei d’acollida: 8.00h a 9.00h.
Matí: 9:00h a 14:00h.
Matí i dinar: 9:00h a 15:00h.
Matí, dinar i tarda: 9:00h a 17:00h.
* Els nens/es que vulguin fer ús puntual del servei d’acollida, del servei de
menjador i/o del servei de tarda hauran d’abonar a primera hora del mateix dia
l’import exacte al coordinador.
Centre d’interès
Casal “Vols convertir-te en explorador/a?”
•

Dirigit a: P3, P4, P5 i primària.

•

Pensar i actuar davant un repte que se’ls hi posarà cada setmana.

•

Activitats esportives i activitats coreogràfiques.

•

Treballar de valors i emocions.

•

Jocs de coordinació, psicomotors, tradicionals, simbòlics, etc.
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Sopar de germanor
El divendres 12 de juliol de 20 a 23h es celebrarà un sopar de germanor obert a
totes les famílies dels participants al casal. L’organització posarà taules a l’abast
de totes les famílies.
Hi haurà activitats lúdiques per a tots els nens i les nenes!
Activitats aquàtiques
Es realitzarà 2 cops per setmana (dilluns i dimecres) al Poliesportiu Municipal del
Centre (Carrer de la Riera de l’Escorxador, 15).
Activitats dirigides per professionals de l’activitat física i l’esport, més els
socorristes propis de la piscina.
Disposem de 2 carrils a la piscina gran i de la piscina petita, amb material específic
per l’activitat.
Desplaçament a peu des de l’Escola Ausiàs March (amb l’equip de monitors/es i
directora del casal).
* Recordeu que tots els nens/es han de portar el banyador posat de casa, per tal
d’agilitzar l’activitat i a la motxilla hauran de portar casquet de bany, xancletes i
tovallola.
Sortides
1ª setmana (27 juny) → Aventura Park i Bounce
2ª setmana (4 juliol) → Platja del Prat de Llobregat
3ª setmana (11 juliol) → Aqualeon
4ª setmana (18 juliol) → Fundació Mona
5ª setmana (26 juliol) → Green Indoor Park
* Serà totalment obligatori que tots els infants portin la samarreta oficial del
casal els dies de les sortides.
* L’organització es reserva el dret de canviar o substituir alguna activitat per
motius tècnics, ambientals o d’algun altre aspecte que esdevingui un millor
funcionament del Casal.

3

Durant el casal
Per facilitar el bon funcionament del casal els nens/es hauran de portar:
•

Ampolla d’aigua i esmorzar

•

Pantalons curts i samarreta (marcats amb el nom)

•

Piscina i jocs d’aigua: banyador, tovallola, sabatilles, casquet de bany (només els
dies de piscina)

•

Muda de recanvi (per qui ho estimi oportú)

•

Crema de protecció solar (cal que cada dia la portin posada de casa)

•

Calçat esportiu

El primer dia del casal es farà entrega de:
•

Regal (samarreta + motxilla personalitzada del Casal Busquets i Punset)

Xarxes socials
Per poder seguir el dia a dia del casal disposem de la pàgina de Facebook “Casal
Busquets i Punset”.
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