PREUS 2020
OPCIÓ A
matí de 9 h a 13 h
Setmanes
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

socis
55
95
130

no socis
65
115
155

Setmanes
4 setmanes
5 setmanes

socis
160
190

no socis
185
215

socis
160+140
190+175

no socis
185+140
215+175

* La setmana del 22 al 26 de juny, socis: 45, no socis: 50

OPCIÓ B
matí de 9 h a 15 h + dinar
Setmanes
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

socis
55+35
95+70
130+105

no socis
65+35
115+70
155+105

Setmanes
4 setmanes
5 setmanes

* La setmana del 22 al 26 de juny, socis: 45+28, no socis: 50+28

OPCIÓ C
matí i tarda de 9 h a 13 h i 15.30 h a 18.30 h sense dinar
Setmanes
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

socis
90
150
210

no socis
100
175
250

Setmanes
4 setmanes
5 setmanes

socis
265
310

no socis
315
370

* La setmana del 22 al 26 de juny, socis: 70, no socis: 80

OPCIÓ D
matí i tarda de 9 h a 13 h i 15.30 h a 18.30 h + dinar
Setmanes
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

socis
90+35
150+70
210+105

no socis
100+35
175+70
250+105

Setmanes
4 setmanes
5 setmanes

socis
265+140
310+175

no socis
315+140
370+175

* La setmana del 22 al 26 de juny, socis: 70+28, no socis: 80+28

OPCIÓ E
tarda de 15.30 h a 18.30 h
curs perfeccionament tennis o pàdel
Setmanes
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

socis
55
95
130

no socis
65
115
155

Setmanes
4 setmanes
5 setmanes

socis
160
190

no socis
185
215

* La setmana del 22 al 26 de juny, socis: 45, no socis: 50

Inclou assegurança esportiva.
Tots els inscrits/es tindran l’obsequi d’una samarreta i una tovallola de platja.
DESCOMPTES I/O BONIFICACIONS*
La inscripció de 2 germans tindrà una bonificació del 10% de la quota.
Inscripcions 5 setmanes 100% de descompte en sortides i activitats.
4 setmanes 75% de descompte en sortides i activitats.
3 setmanes 25% de descompte en sortides i activitats.**
* Descomptes no aplicables al preu del dinar / servei de bus.
** Sortides condicionades per les mesures sanitàries dictades per
la Generalitat de Catalunya. En cas de no poder-se realitzar per la
normativa es faran activitats a l’AER.
*** Dinars esporàdics: 10 euros

CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES
ACTIVITATS DEL CAMPUS D’ESTIU 2020 SUBJECTES A
MODIFICACIONS SEGONS NORMATIVA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA-AUTORITATS SANITÀRIES. COVID-19
REQUISITS PER PARTICIPAR
1. Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb el COVID-19 (
febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, etc.).
2. No convivència o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
3. Calendari vacunal actualitzat (Requisit adjuntat a la inscripció)
4. En infant amb patologies prèvies caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual, ja que són població de major risc enfront a la
COVID-19.
5. El pare/mare del nen/a haurà de signar una declaració de responsabilitat, que
l’infant/adolescent reuneix els requisits de salut esmentats.
GRUPS
1. Hi haurà 1 dirigent per cada 10 participants, que es relacionarà sempre amb
el mateix grup de nens/es llevat de les activitats en que sigui necessària
la presència d’un monitor/a especialitzada. Els grups com cada any vindran
determinats per l’edat dels infants. Caldrà mantenir els 2 metres de distància
de seguretat.
2. Entrades i sortides: Es faran de manera esglaonada per evitar aglomeracions
i sempre mantenint la distancia de seguretat.
GRUPS
4-6 ANYS
7-8 ANYS
9-11 ANYS
12-14 ANYS

ARRIBADA
8:30 - 8:40
8:40 - 8:50
8:50 - 9:00
9:00 - 9.10

SORTIDA
12:55 - 13:00
12:50 - 12:55
13:00 - 13:05
13:05 - 13:10

MESURES PREVENTIVES A SEGUIR DURANT EL CASAL
a Rentat de mans sistemàtic: rentat de mans habitual al inici i final de cada
activitat. Hi haurà punts de rentat de mans a totes les zones comunes incloent
la piscina, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
b Ús de mascaretes: Tots els nens/es hauran de portar una mascareta a la
motxilla per si en algun moment de les activitats no es pogués respectar la
distància de seguretat.
c Revisió diària de simptomatologies: els pares/mares d’acord amb el document de responsabilitat signat es comprometen a realitzar cada dia al matí un
control de la temperatura corporal del seu fill/a, i a comunicar-ho a la direcció
del casal sempre que aquest valor sigui igual o superior a 37º. El casal disposarà d’aparells per el seu control.
d Distància de seguretat
El distanciament físic és de 2 metres.
L’ús en espais comuns es realitzarà per torns (piscina, zona esmorzar, pistes
de tenis i pàdel).
e Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material
Els espais comuns es netejaran i desinfectaran diàriament.
El material comú utilitzat es desinfectarà després del seu ús, i no es podrà
compartir amb cap altre grup sense desinfecció prèvia.
f Servei de menjador: es respectarà el distanciament físic i normativa que estableixen les autoritats sanitàries.
g La roba i tovalloles s’hauran de rentar a una temperatura de 60ºC, per prevenció.
Per qualsevol dubte o qüestió us podreu adreçar al correu secretaria@aeripolles.
cat o al telèfon 609881540 (Pere Verdaguer).

SERVEI
DE BUS
SERVEI DE BUS-HORARIS-PREUS
Els nens/es que utilitzin el servei sortiran a les hores següents:
Crta. Barcelona: 8.20 h – C/ Progrés: 8.30 h – Pl. Ajuntament: 8.40 h
Lloc de recollida (parades de bus habilitades)
Tornada: Entre les 13.05 i 13.15 h al mateixos llocs de recollida.
Preu del servei: 15 euros/setmana (anada i tornada)
Utilitzacions esporàdiques: 4 euros/dia (cal avisar el dia abans i subjecte
a disponibilitat de places)
*Es garanteix el compliment de totes les normatives establertes per les autoritats
sanitàries pel transport de viatgers (COVID19) vigents per la utilització del servei.
Autorització dret d’imatge
Autoritzo a l’Agrupació Esportiva del Ripollès a fer ús de les fotografies i enregistraments
gràfics dels alumnes, amb l’única finalitat de ser publicades a la pàgina web, facebook,
premsa escrita o blog i altres suports publicitaris.
Acceptació
D’acord amb la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades facilitades seran incorporades en un fitxer informatitzat,
el responsable del qual és l’AER, amb la finalitat de la gestió tècnica i administrativa de
l’escola de tennis, com també per a la tramesa d’informació als usuaris i organismes oficials
que legalment ho requereixen. L’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i
oposició es podran exercir mitjançant escrit presentat a la direcció de l’AER.
Declaro haver llegit i acceptat les condicions generals.

Tel. de contacte:

..........................................................................

Marcar amb una X les setmanes escollides.

Imp. MAIDEU, SL - Ripoll 2020

$

Del 27 al 31 de juliol

Del 20 al 24 de juliol

Del 13 al 17 de juliol

Del 6 al 10 de juliol

Del 29 de juny al 3 de juliol

Del 22 al 26 de juny

Opció A
De 9 h a 13 h
		

SETMANES

Opció B
De 9 h a 15 h
amb dinar inclòs

Opció C
De 9 h a 18.30 h
sense dinar

Opció D
De 9 h a 18.30 h
amb dinar inclòs

Opció E
De 15.30 h a 18.30 h
Perfeccionament tennis o pàdel

BUS
si/no

Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per fer càrrecs al seu compte i (B) a l’entitat per efectuar els càrrecs en el seu
compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud
de reemborsament haurà d’efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec a compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

Signatura

.............................................................................................................................................................

____ ____ ____ ____ ____

E-mail:

..............................................................................................................................
............................................................

Domiciliació rebut compte bancari: IBAN ES _ _

Núm. soci si s’escau:

Núm. targeta sanitària:

Domicili: ..................................................................................................................................................................... Població: ..................................................................................

Nom i cognoms de l’alumne: ............................................................................................................ DNI: .................................. Data de naixement: .......... /............. /..............

Data límit d’inscripció: 15 de juny de 2020 - Lloc: AER i Pastisseria Costa. També per e-mail: secretaria@aeripolles.cat
Informació i telèfon de contacte: Pere Verdaguer 609881540 i també al web aeripolles.cat

Agrupació
Esportiva
del Ripollès

Ctra. Sant Joan, km 5,7
Apartat de correus 16
17500 RIPOLL
Tel. 972 72 05 03
secretaria@aeripolles.cat
www.aeripolles.cat

REQUISITS
Els nens/nenes hauran de tenir com a mínim 4 anys.
El pagament es farà per domiciliació bancària. Cap
alumne podrà començar el casal sense fer el pagament.
Les places són limitades.
La comissió de les activitats es reserva el dret de modificar
i/o suspendre qualsevol de les anteriors condicions.

campus
esportiu
2020

EXCURSIONS GRATUÏTES

segons setmanes d’inscripció.

