ACTIVITATS D'ESTIU 2020

ENDINSA'T A LA
JUNGLA
Uns casals d'estiu plens d'aventura i nous
amics. Estàs preparat/da?

Per a més informació:
www.xixell.cat
secretaria@xixell.cat

Casals d'estiu 2020
CASAL D'ESTIU A L'ESCOLA PATUFET
SANT JORDI
PETITS (2014, 2015, 2016)
MITJANS (2012, 2013)
Del 29 de juny al 31 de juliol.
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CASAL D'ESTIU A L'IES MERCÈ RODOREDA
Nascuts el 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011
Del 29 de juny al 31 de juliol.

CASAL JOVE A L'IES MERCÈ RODOREDA
Nascuts el 2003, 2004, 2005 i 2006.
Del 29 de juny al 31 de juliol.

CASAL D'AGOST I SETEMBRE
Nascuts el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 i 2016
Del 3 d'agost al 10 de setembre.
LLOC: Centre d'Esplai Xixell - locals la Remunta

Activitat
Casals d'estiu i setembre
De 9h a 13.30h
De 9 a 16.30h

Preu per setmana
Socis

No Socis

€
105€

€
112€

€
95€

€
100€

70

75

Casal Jove
De 9h a 13.30h
De 9h a 15.30h

70

75

PREINSCRIPCIONS
Socis: 25 de maig
No socis: 2 de juny
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DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
Fotocòpia de la targeta sanitària.
Fotocòpia del llibre de vacunes.
DNI del pare, mare o tutor legal.
Inscripció a l'activitat.
Autorització d'imatge
(les podeu trobar a www.xixell.cat
a partir del 25 maig)

Amb el suport de

La inscripció serà
via telemàtica.
El mateix dia
d'inici trobareu
el link al nostre
web.
Us confirmarem
la plaça via
correu electrònic.

A TENIR EN COMPTE
En cas de baixa es retornarà com a màxim
el 75% de l'import total de l'activitat si la
baixa s'ha efectuat 10 dies abans de l'inici
de la mateixa.
Passat aquest límit, només es retornarà el
75% de l'import en cas de malaltia
justificada amb certificat mèdic.
- No es farà el retorn de la bestreta.
- La informació de l'activitat i el material
que cal portar es detallarà el dia de la
reunió.

REQUISITS
PER TAL DE PODER PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS
D'ESTIU CAL COMPLIR AMB ELS SEGÜENTS REQUISITS:

Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb
la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions
posposades pel període de confinament).
Aquells infants o joves que no estiguin vacunats o
tinguin pendent actualitzar el carnet de vacunes, hauran
de vacunar-se i deixar passar 15 dies entre la vacuna i
l'inici de l'activitat.
En infants o adolescents amb patologies prèvies de base
caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera
individual la idoneïtat de participar en determinats tipus
d’activitats, donat que són població de major risc enfront a
la COVID-19.
El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció
haurà de signar una declaració responsable, a més del permís
previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els
requisits de salut abans esmentats i de coneixement del
context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que
comporta.

