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DATES:

De dilluns 27 de desembre a dijous 30 de desembre de 2021.

UBICACIÓ / LLOC:

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

Telèfon: 972 36 43 84.

ALLOTJAMENT:

Tots els/les esportistes estaran allotjats a l’Hotel Central Park Resort situat Carrer de Constantí Ribalaiga, 7, 
17310 Lloret de Mar, Girona.

Telèfon: 972 34 70 01 

TOTAL ESPORTISTES:

Els equips que aniran al torneig seran el Juvenil Femení i Masculí de Waterpolo (anys 2004-2005).

Link de confirmació d’assistència: https://forms.gle/wfwiPsrV5DLxXpmJ7
(Cal confirmar abans del dimarts dia 26 d’ocubre).

Animem a tots els integrants dels equips Juvenils 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:

Els responsables del desplaçament seran en Fran Torres i Jordi Timblau com a entrenadors principals amb el 
suport de Vicens Zurita i Claudia Moreno.

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 convoca-
tòria serà l’hotel o directament a la piscina el dilluns dia 27 de desembre de 2021 en un horari de matí encara 
per definir. (dada pendent d’actualitzar) 

La recollida serà sobre las 10:00h del mati del dijous 30 de desembre a l’hotel o bé a la piscina en funció de 
la organització de l’activitat. (dada pendent d’actualitzar)

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.

DESPESSES ASSOCIADES

El preu total de torneig serà de 240,00 euros, allotjament, pensió completa, despeses d’inscripció, de gestió 
i despeses de personal. 

Per tal de facilitar el pagament a les famílies i poder satisfer les reserves prèvies, els cobraments es realitzaran 
en dos períodes, al rebut del CNSF del mes de novembre de 120,00 euros i un altre al rebut del mes de 
desembre també de 120,00 euros.

PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS

Pendent de tancar els detalls. (dada pendent d’actualitzar)

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.
- Document de declaració responsable covid-19. (El trobareu a l’AppClub).
- Certificat de vacunació contra la covid-19.
- Document de autorització de viatge per a menors d’edat. (El trobareu a l’AppClub).
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