FULL INFORMATIU CASAL DE NADAL 2021
Tot seguit us indiquem alguns punts organitzatius que pensem us serviran per aclarir dubtes.
❖ Totes les entrades i sortides es realitzaran pel carrer Torrent del Carmel, nº1 (Poliesportiu).
❖ Els nens que facin servir el servei d’acollida matinal podran entrar a partir de les 8,00h.
❖ L’hora d’entrada al matí serà a les 8.50h. i la de sortida a les 13,30h.
❖ Els nens que es quedin a dinar sortiran a les 14,30h.
❖ Els nens que facin l’acollida de la tarda sortiran a les 16,00h.
❖ Les portes s’obriran deu minuts abans de les hores d’entrada i sortida. Si les persones
encarregades de recollir al nen o nena no poden arribar puntuals, els nens esperaran a
recepció del poliesportiu.
❖ Les entrades i sortides s’han de fer de manera ordenada, respectant la distància i el torn
d’arribada. En aquests moments tant els nens com els acompanyats hauran de portar la
mascareta posada.
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❖ El primer cop s’ha de portar un document identificatiu per poder recollir als nens.
❖ Els nens hauran de portar mascareta i recanvi pels moments que s’escaigui.
❖ Pel bon funcionament de les activitats, es demana la màxima puntualitat.
❖ Tots els nens hauran de portar:
- Roba esportiva còmoda.
- Calçat esportiu tancat (preferiblement amb velcro o sense cordons).
- Mitjons gruixuts per les activitats que es realitzaran als inflables.
- Una bossa o motxilla per piscina on hi hagi:
▪ Casquet de bany.
▪ Mitjons de piscina o xancletes.
▪ Banyador i tovallola.
▪ Ulleres (opcional)
▪ Bossa per la roba mullada marcada amb el nom.
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❖ Normes higièniques a tenir en compte amb el material de piscina:
▪ Canviar la tovallola amb la màxima freqüència (rentar o ventilar molt bé).
▪ No embolicar les xancletes amb la tovallola o amb el banyador.
▪ Ventilar i assecar correctament la bossa de piscina, xancletes, mitjons de
làtex i altres objectes utilitzats.
❖ Els nens d’infantil hauran de portar tota la roba marcada amb el seu nom per evitar
pèrdues. Els nens de P3 haurien de portar una altra muda de roba i bossa de plàstic en cas
d’incidència.
❖ Demanem que el dia que els nens tinguin tallers portin una bata o roba que es pugui
embrutar.
❖ Preguem que, en cas que el nen no pugui assistir a l’activitat, ens ho comuniqueu per
telèfon: 93-420.14.48
❖ Els nens tindran una estona de temps lliure al matí on podran esmorzar.
❖ És molt important informar als monitors i a la recepció del poliesportiu de qualsevol tipus
d'al·lèrgia mèdica o nutricional.
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❖ Si per ordre de les autoritats sanitàries ens veiem obligats a suspendre les activitats del
casal, Splash Sport S.L. retornarà el 100% de l’import corresponent al període no gaudit.

❖ Les absències per malaltia o confinament individual, justificades amb certificat mèdic,
seran compensades al 100%.
❖
❖ Les absències per confinament del grup-casal seran compensades al 100%.

