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DATES

Del dijous 25 d'Agost al diumenge 28 d’agost de 2022. La sortida de l’hotel serà el dia 28 al matí.

UBICACIÓ / LLOC

Av. del Rieral, 22, 17310 Lloret de Mar, Girona.

TOTAL ESPORTISTES

Els equips que aniran al torneig són: el cadet femení i masculí de Waterpolo (2007 i 2008).

IMPORTANT: El torneig està subjecte a un mínim d’onze jugadors per equip, en cas de no ser onze jugadors 
es donaria per anul·lada la inscripció.

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP

Els responsables de grup serà en Fran Torres, (els entrenadors responsables es comunicaran més enda-
vant).

Dies abans de la sortida es crearà un grup de WhatsApp on els tècnics aniran informant del calendari 
dels grups i de les informacions que siguin necessàries.

DESPLAÇAMENTS I CONVOCATÒRIA

El desplaçament dels equips serà particularment, i el lloc de la convocatòria serà a l'hotel (comunicarem 
l'hora més endavant al grup de WhatsApp).

La recollida serà a l’hotel al matí el Diumenge 29 d’Agost.

ESTANÇA I DINARS

L'estança serà en règim de pensió complerta inclosa dintre del preu final i es farà a l'hotel durant tot el 
torneig.
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DESPESES ASSOCIADES

El preu total del torneig serà de 325 euros, allotjament, welcome pack, pensió completa, despeses d'inscrip-
ció, de gestió i despeses de personal.

*En cas d'anul·lació de l'esdeveniment és possible que tingui unes despeses administratives.

PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS

Per definir el pla d'activitats final al grup de WhatsApp dies abans del torneig, podeu trobar més informació 
a la web en l'enllaç:

https://www.bwmf.eu/inscripciones/inscripciones-under-13-under-15/

REUNIÓ INFORMATIVA

Queda convocada una reunió informativa por via telemàtica el dijous 7 de juliol de 2022 a les 19.30h .
Link: https://us02web.zoom.us/j/85186277952?pwd=YatAUaqst4dEFN1NO891eYKqCIsG1m.1

DOCUMENTACIÓ I ELEMENTS NECESSARIS

- Roba necessària de bany per als partits (banyador, tovallola, calçat per a piscina...).
- Recanvi de roba diària. (per als quatre dies).
- Còpia del DNI i targeta sanitària.
- Document d'autorització de viatge per a menors d'edat. (el trobareu a l'AppClub).
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