Informació casal
de Nadal 2021

Quan
L’activitat es desenvoluparà des del 23 de desembre
fins al 5 de gener.
Per a quines edats està destinada l'activitat
ESPLAI: Nascuts entre el 2018 i el 2016. Han d’haver
complert els 3 anys.
CAMPUS: Nascuts entre el 2010 i el 2015.
Activitats i horaris
Horari
Horari

Activitat

9:00h
9h
9:15h
9:15h

Entrada

10:15h
10:15h

Esmorzar

10:45h
10:45h

Jocs socials

13h
13h

Sortida

Camp futbet

13:15h
13:15h

Dinar

Self-service

15:00h
14:15h

Sortida migdia

Clubipark

15h
15:00h
16h
18:00h

18h

Lloc

Durada Activitats

Porta recepció. Camp futbet

Activitat poliesportiva

Activitat matí
de 9h a 13h

Tallers de manualitats
Activitat aquàtica

Activitat tarda de
15h a 18h

Activitat esportiva
Jocs socials
Jocs piscina

Sortida

Dinar i activitat
relaxada de
13:15h a 15h

Camp Futbet
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Servei
d'espera
(opcional)

Matí

de 8h a 9h

Sala annexa bar

L'organització es reserva la possibilitat de fer canvis d'espais, activitats i horaris

Durada Activitats

Roba i materials necessaris*
Roba esportiva

Tovallola

Sabatilles piscina

Casquet de bany

Sortida

Banyador

Mascareta
obligatòria majors de
Roba interior
6
anys
Activitat
matí
de recanvi

Dinar
* La roba ha de ser adequada
a l'activitat i marcada amb el nom

de 9h a 13h

13h
Quin és el pla de treball i els principals objectius de l'activitat?
13:15h
EDAT

Activitats

ESPLAI

Activitat esportiva, activitat aquàtica, jocs socials i tallers de manualitats.

CAMPUS

Activitat esportiva, activitat aquàtica, jocs socials i tallers de manualitats.

CAMPUS
FUTBOL
SALA

Només matí de 9h-13h Futbol sala. A la tarda s'ajunta amb poliesportiu

Es farà reunió tècnica de mares/pares?
No, però podeu demanar informació de correu a casals@nataciosabadell.cat
En cas que el meu fill/filla no pugui assistir al CASAL DE NADAL 2021, he d'avisar? Com?
Podeu contactar amb nosaltres trucant al telèfon: 937 484 400. (comunicar-ho al coordinador de
l’activitat), o enviar un correu a casals@nataciosabadell.cat
Es lliuraran samarretes als participants? Quantes?
NO es donaran samarretes.
El meu fill/filla es pot quedar a menjar un dia puntual? Quin preu té
En cas que algun nen/a es vulgui quedar esporàdicament a dinar pot adquirir un tiquet a recepció
fins a les 9:15 hores i lliurar-lo al seu monitor.
Preu del menú esporàdic més acollida migdia: 9,50 € ( de 13:00 a 15:00 hores)
On puc trobar tota la informació del CASAL DE NADAL 2021?
http://www.nataciosabadell.com/activitats/infants-i-joves/casals/
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ELS CASALS DE NADAL DEL CLUB ESTAN ADAPTATS A LA NOVA SITUACIÓ SANITÀRIA

de 8h a 9h

Sala annexa bar

Adaptació de totes les activitats,

Reforç de neteja i de desinfecció. A banda de la neteja i desinfecció que reforçarà el mateix personal
de neteja, entre grup de convivència i grup de convivència, es netejarà i desinfectarà tot el material
que s’hagi utilitzat.
Organització i limitació de grups i entrarà una nova figura, la de responsable de prevenció i higiene.
Places limitades, acceptació de les places segons l’operativa del casal.
Aquestes activitats es duran a terme sempre que la normativa de la nova realitat ho permeti.
Estarem atents i preparats en tot moment de l’evolució i protocols derivats de la crisi sanitària.
Aquest any, per participar en el casal de Nadal del Club Natació Sabadell, és obligatori portar:
Inscripció degudament complimentada.
Fitxa mèdica signada.
Fotocòpia del CAT Salut.
Tenir el calendari de vacunes al dia.
Declaració responsable, s’haurà d’entregar el primer dia que l'infant hi va.
No es podrà portar el nen/a al casal si té símptomes de COVID-19 (tos, febre, diarrea, malestar
general,.)
Cada dia la persona que acompanyi al nen/a haurà de confirmar al monitor/a que el nen no té cap
símptoma i que se li ha pres la temperatura a casa.
En cas de dubte truqui al 937 484 400 o enviï un correu a casals@nataciosabadell.cat.

