
INFORMACIÓ DEL CASAL D'ESTIU DE PATINATGE DEL CLUB PATÍ
CONGRÉS DE BARCELONA (Poliesportiu Camp del Ferro)

El nostre Casal d’estiu de patinatge artístic comença el 27 de juny i acaba el 29 de juliol.
Està organitzat pel Club Patí Congrés i es realitzarà al Poliesportiu Camp del Ferro (Plaça
d'Albert Badia i Mur, 1, 08027 Barcelona).

L’horari serà de dilluns a divendres de 9:00h del matí a 14:00h de la tarda. A més, oferim la
possibilitat d’acollida matinal a les 8:00h. *consultar preus a l’apartat

Es realitzaran diverses activitats, ja siguin sortides i activitats lúdiques, entrenaments de
patinatge i també altres activitats esportives relacionades amb aquest. Tot respectant
sempre el protocol específic de seguretat que sigui vigent.



Situació envers COVID

Som conscients que estem vivint una situació complexa i per tant complirem amb tots els
protocols i requisits que puguin ser exigits segons l’evolució d’aquesta amb responsabilitat i
consciència. Depenent de la situació, la programació establerta es podrà veure afectada.
Informarem tan aviat com sigui possible d’aquestes afectacions.

Inscripcions

La inscripció per a tot el casal d’estiu (5 setmanes) finalitza el 29 de maig. Tot i així, no hi ha
data límit d'inscripció per setmana, ja que poden inscriure’s durant aquestes per a la
següent.

L’entitat organitzadora es reserva el dret d'anul·lar l'activitat en cas de no cobrir el mínim de
places establertes.

Preus i descomptes

TOT EL DIA (9:00-14:00h): 85€/semana
ACOLLIDA MATINAL (8:00-9:00h): +10€/setmana

En funció a les setmanes i dels germans que s’inscriguin hi haurà reducció de preu:

Rebuda

A les 9:00 del matí els entrenadors esperaran als patinadors i patinadores al poliesportiu
Camp del Ferro.

Entraran per la porta central, on els esperaran fora cada matí. Es formaran grups segons
nivells (per els entrenaments) i segons edats (per a les activitats i sortides).

Els pares hauran d’esperar fora de la instal·lació en tot moment sense acumular-se a la
porta d’entrada.



Es prega màxima puntualitat per a poder complir amb el planning estipulat.

Cada matí es passarà llista, així com cada vegada que fem alguna sortida, al anar, al arribar
i al tornar.

Esmorzar i dinar

Hauran de venir esmorzats de casa per a tenir energia per a totes les activitats. Tot i així hi
haurà un descans per a que puguin menjar alguna cosa. Per tant, si porten algun petit
entrepà, fruita o qualsevol cosa, podran menjar-ho.

Activitats que es realitzaran

Entrenaments de patinatge artístic:

Hauran de dur la bossa amb els patins i el material per la pràctica (fundes, mitjons llargs..)

Activitats lliures:

Mentre van arribant tots els nens, tindran una estona lliure per jugar entre ells i amb
diferents materials.

Activitats lúdiques:

Es realitzaran diverses activitats, jocs i/o tallers per a gaudir una bona estona. Estaran
adaptats a les edats. En cas que necessitem que porteu algun material de casa, ho
demanarem al començar la setmana.

Activitats esportives:

Físic, dansa i flexibilitat. Es treballaran 3 aspectes importants pel patinatge. Cada dia es
realitzarà un tipus. A més, també se’ls ensenyarà com posar-se els patins, així com les
seves parts, etc. Les sessions estaran adaptades a les edats i als nivells.

Entrenadors

Tot l’equip tècnic està capacitat per portar un grup de nens, tant a nivell pedagògic com
esportiu.

El casal estarà supervisat per entrenadors titulats.

Tots son gent jove amb moltes ganes de fer que l’estància dels nens al casal sigui la millor
possible i que marxin de vacances amb un molt bon record.

Sortida

La sortida és realitzarà a les 14:00 de la tarda. Sortiran per la porta de l'esquerra, on se’ls
col·locarà gel altre vegada. Els pares hauran d’esperar fora de la instal·lació en tot moment
sense acumular-se a la porta de sortida.



Els pares hauran d’informar en el moment de la inscripció, les persones autoritzades per la
recollida dels nens. Així com si marxen sols. No s’entregarà cap nen a algú no autoritzat.

Recomanem

Que els patinadors i patinadores no portin al Casal objectes de valor personal que es puguin
fer malbé. Així com tampoc recomanem portar joguines ni altres objectes tecnològics.

El Club no es farà responsable de la pèrdua de joguines, mòbils, diners o altres.

Per a les sortides a la piscina etc. els nens han de portar sempre una crema solar a la
motxilla. Aquesta haurà de dur el nom, així com tots els objectes i roba que portin.

Hauran de dur la seva cantimplora plena de casa i podran reomplir-la a les fonts del pavelló.

Que vinguin amb moltes ganes d’aprendre i sobretot de passar-ho bé!!

Qualsevol dubte contacteu a traves del correu cpcpatinatge@gmail.com o del telèfon
662125300.

US ESPEREM!

Coordinació Club Patí Congrés


