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DATES:

De dilluns 27 de desembre a dijous 30 de desembre de 2022.

UBICACIÓ / LLOC:

Piscina situada a la Av. del Rieral, 22, 17310 Lloret de Mar, Girona.

Telèfon: 972 36 43 84.

ALLOTJAMENT:

Tots els esportistes estaran allotjats a l’Hotel Royal Beach situat a l’Avinguda d’Amèrica 15, 17310 Lloret de 
Mar, Girona.

TOTAL ESPORTISTES:

L’equip que anirà al torneig serà el Juvenil Masculí de Waterpolo (anys 2005 i 2006)

Link de confirmació d’assistència: https://forms.gle/KNc3XdMqKmLB73F8A
(Cal confirmar abans del divendres dia 11 de Novembre de 2022).

Animem a tots els integrants de l’equip Juvenil de Waterpolo com una activitat de dinàmica de Club i per 
potenciar el vincle dels esportistes de cara a la resta de la temporada.

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:

El responsable del desplaçament serà en Fran Torres, i com a entrenador principal Vicenç Zurita.

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.
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DESPLAÇAMENTS I CONVOCATÒRIA

El desplaçament dels equips serà a nivell particular i depenent del calendari dels partits, el lloc de la convo-
catòria serà l’hotel (hora a determinar)

La recollida serà sobre les 10:00h del mati del dijous 29 de desembre a l’hotel.

ESTADA I DINARS

L’estada serà en règim de pensió complerta inclosa dintre del preu final, i es farà a l’hotel de concentració 
dels esportistes.

DESPESES ASSOCIADES

El preu total de torneig serà de 245,00 euros, allotjament, pensió complerta, despeses d’inscripció, de gestió 
i despeses de personal. 

Farem el càrrec del torneig a meitat de novembre per tal de complir amb les obligacions dels pagaments a 
l’organització.

PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS

Dies abans de l’esdeveniment farem un grup de whatsapp per fer totes les comunicacions necessàries. 

MATERIAL I DOCUMENTS A PORTAR

- 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. (enviar a ftorres@cnsf.cat)
- Document de autorització de viatge per a menors d’edat. (El trobareu a l’AppClub).
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