JULIOL EN PATINS 2020
TENS GANES DE PATINAR AQUEST ESTIU?

INTRODUCCIÓ
Per aquest mes de juliol, us proposem un campus de patinatge artístic compaginat amb altres
activitats sota la tutela del CLUB PATINATGE ARTÍSITIC OLOT.
Està enfocat tant a participants del club com a noves incorporacions i d’edats compreses
entre 5-12 anys (2008-2015).

ORGANITZACIÓ
DIRECTOR ESPORTIU- Ricard Planiol
MONITORS: Membres del club de patinatge artístic
Olot
Hi haurà límit de places. Serà totalment estricte i no
s’admetran més alumnes per complir i assegurar la
salut de tots els participants.
S’ha optat per crear un major nombre de grups de
treball amb un menor nombre de participants,
d’aquesta manera aconseguirem mantenir més
ordre, espai i higiene amb els respectius grups i
vetllar per la seguretat dels nens i nenes del campus.

FILOSOFIA I OBJECTIUS
OBJECTIUS
o
o
o

Potenciar el patinatge com a esport principal i com a pilar bàsic del nostre campus
esportiu.
Desenvolupar actituds, valors i hàbits de molts àmbits de la vida amb la resta
d’activitats.
Vetllar per la creació de nous vincles socials, d’aprenentatge i desenvolupament de les
habilitats i capacitats dels participants.

FILOSOFIA
o

Submergir els alumnes en els valors personals i socials: autonomia, autocrítica,
autocontrol, respecte, lleialtat, confiança, compromís, generositat i esforç.

DATES, HORARIS I PREUS DEL CAMPUS
o
o
o

DATES :Del 29 de juny al 31 de juliol (5 setmanes)
MATÍ: 9-13h
PREU: 55€/setmana

Es poden seleccionar les setmanes que es vulguin, tenint en compte que hi ha dues
promocions disponibles que inclouen descompte:
o
o

Promoció 2 setmanes o més :50€/setmana
Pack 5 setmanes: 230€

Les promocions seran vàlides quan es contractin les setmanes per primera vegada. Les
setmanes addicionals es cobraran com 1 setmana.
Es compliran els grups sempre que hi hagi un mínim de participants.

DADES IMPORTANTS PER A LA INSCRIPCIÓ
o
o
o
o
o
o

o

La preinscripció es podrà fer del 8 al 12 de juny a través del correu electrònic del Club:
cpaolot@gmail.com
Totes les inscripcions s’han formalitzar presencialment al despatx del Club Patinatge
artístic Olot en el següent horari: Dimarts i dijous de 19h a 20:30h.
Data límit per formalitzar la inscripció 18 de juny.
Per formalitzar la inscripció és requisit indispensable portar una còpia del carnet de
vacunes.
Si un cop iniciat el campus es volen afegir setmanes o serveis, aquests s’han de
notificar per correu electrònic i es valorarà la disponibilitat.
Per faltes d’assistència no es retornarà l’import. Si per algun motiu mèdic (aportant
certificat corresponent) i de força major del participant no pot assistir s’estudiarà el
cas.
Si per causes del COVID-19 les dates previstes del campus es veiessin modificades, es
retornaria l’import íntegre de les setmanes anul·lades.

PAGAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
o
o

S’efectuarà el pagament de la totalitat de l’activitat en el moment de fer la inscripció.
El pagament s’haurà de fer en efectiu al despatx del club.
Durant tot el campus es poden afegir setmanes, sempre
sotmesos a la disponibilitat de places i s’hauran de pagar al
despatx del club.

MATERIAL I EQUIPAMENT ESPORTIU QUE CAL DUR
o
o
o
o

Roba d’esport còmode i mitjons
Calçat esportiu
Patins (en cas de no tenir-ne us els deixarà el club)
Spinner (en cas de no tenir-ne us el deixarà el club)

o
o
o
o

Gorra
Crema solar, si pot ser posada de casa millor
Mascareta
Esmorzar i ampolla d’aigua

ASPECTES A TENIR EN COMPTE
o
o
o
o
o

o

Les al·lèrgies, així com altres dades d’interès, han d’estar notificades prèviament a
través de la fitxa d’inscripció i als responsables del club.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb els responsables del campus a través del
correu del Club: cpaolot@gmail.com.
A les 13:00h es finalitza el campus, estarem fins a les 13:15h a l’entrada pels
pares/mares que necessiten aquest marge per venir a buscar els seus fills/es.
El Club es reserva el dret de modificar algunes activitats/horaris per motius
climatològics.
El Club no es fa responsable de la pèrdua de material/roba dels participants tot i que
intentarà ser el més curós possible. De totes maneres us animem a que marqueu les
peces de roba amb el nom.
L’entrada és a les 9:00h puntual. El club no es fa responsable dels nens/es fins al
moment en que arriben al lloc.

ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME AL CAMPUS
o
o
o
o
o

Patinatge: És l’activitat per excel·lència del club en tots els grups. El seu objectiu és
millorar el nivell de patinatge dels nens/es de manera totalment lúdica.
Coreografia: Activitat pensada com a complement del patinatge, per millorar la
coordinació i la part més artística d’aquest esport.
Tallers: Activitat pensada pels grups dels nens/es més petits que posaran en pràctica la
seva faceta més artística en les manualitats.
Físic: Activitats orientades pels grups de més edat on treballaran les qualitats bàsiques
de la potència, la flexibilitat, l’elasticitat i la coordinació mitjançant activitats lúdiques.
Jocs lúdics: Engloben totes les activitats durant les quals es dinamitzen diferents jocs
lúdics tradicionals.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID 19
En tot moment es seguiran els protocols i mesures higièniques marcades per les autoritats
sanitàries.
En el moment de formalitzar la inscripció s’haurà de signar el document de Declaració de
Responsabilitat Covid-19.

