GRUPS ORGANITZATS
Agencies, Empreses, Institucions
(Joves de 3 a 18 anys)
2020
ACTIVITATS DIRIGIDES I PARC AQUÀTIC:
G1: Tren del Canal, Jocs infantils, Piscina dirigida* (de P-3 a 2on de primària)(de 3 a 8 anys)
Canoa, Caiac, Barca de Rems, Tir amb arc, Circuit d’Orientació, Piscina dirigida*,(a partir de 3er de
primària)(a partir de 8 anys)
SUP, Big SUP** (A partir de 5è de primària)(a partir de 10 anys)
G2: Parc aquàtic-Inflables d’aigua (A partir de 3er de primària, alçada mínima 1’10cm i obligatori saber
neda9 (a partir de 8 anys)
Cada activitat dura 1 hora. Aquest temps inclou entrega de material, el trasllat i l’explicació teòrica.
Mínim 2 activitats i 15 participants.

TARIFES:
Activitat G1
Activitat G2

6,50 €/h
10,50 €/h

Estada / persona
2,50 €
Bany lliure a la piscina *
6,50 €/h
Primer contacte amb el Golf*** 19 €

* Piscina dirigida de dilluns a dissabte // Bany lliure de dilluns a divendres
** Per l’activitat de SUP i Big SUP és obligatori saber nedar
***Mínim 10 alumnes, pals i boles incloses
Temporada de piscina: de maig a setembre
Temporada del parc aquàtic: de maig a l’octubre
Inclou:

Monitor, utilització del vestidor, dutxes i armariet col·lectives, material esportiu per a la realització de les
activitats reservades.

L’Estada: Es considera estada arribant més de mitja hora abans de l’hora d’inici de l’activitat i/o sortir a elecció.
Permet la utilització lliure dels espais exteriors per a recreació, tals com 3 camps de futbol 7, 3 pistes
de voleibol, 3 taules de tenis taula, àmplia zona verda, circuit per a patinar, córrer, anar amb bici o
cotxes de pedals. Portar, pilotes, pales, etc.(aquests espais no es reserven).
Indicacions pel dia de la sortida: El grup haurà d’arribar mitja hora abans de l’inici de les activitats per tal de
començar puntuals. El retard en l’arribada anirà en detriment del temps de l’activitat.
És molt important que el responsable del grup informi al monitor si hi ha nens que no saben nedar i/o tenen alguna
dificultat o discapacitat.
Els responsables del grup podran gaudir gratuïtament de les activitats sempre que col·laborin en el control, ordre i
desenvolupament de les mateixes i hi hagi material disponible.
Es recomana que porteu roba d’esport còmoda, roba de recanvi, banyador, tovallola i les ulleres ben lligades.
Condicions de pagament:
- Es realitzarà un primer pagament del 90% del total d’alumnes 30 dies abans de l’activitat i els alumnes
restants el mateix dia de l’activitat abans de començar en efectiu o targeta a la recepció.
- Data límit per modificar el número d’alumnes: 30 dies abans de l’activitat. A partir d’aquest moment la variació
màxima permesa sobre el número d’alumnes reservat serà del 10%.
- Només es podrà anul·lar la reserva per causes meteorològiques o de força major (documentades).
TARIFES AMB EL 21% D’IVA INCLOS.
reserves.equacat@gencat.cat

