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DATES:

Diumenge 30 de Gener de 2022.

UBICACIÓ / LLOC DE CELEBRACIÓ:

Carrer del Riu Xúquer, 12006 Castelló de la Plana, Castelló.
Piscines Municipals La Salera de Castelló (Gaetá Huguet).

TOTAL ESPORTISTES:

Els equips que aniran a la sortida seran l’infantil masculí i femení.

Com a dinàmica de Club i per potenciar el vincle de les categories amb els equips Absoluts, aprofitarem el 
partit oficial del nostre 1er equip masculí vs el Castelló per fer un entrenament amb els nostres amics del 
Castelló. 

Link de confirmació d’assistència: https://forms.gle/9DmFpnD2hjSjqgHC8
(tancament d’inscripcions el dia 16 de Gener de 2022).

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:

Els responsables del desplaçament seran el Fran Torres, l’Ivan Moreno i el Vicenç Zurita i els delegats 
els que resoldran qualsevol consulta.

Dies abans de la sortida es crearà un grup de WhatsApp on els responsables aniran informant de les 
activitats dels grups i de les informacions que calguin. 

DESPLAÇAMENTS

El desplaçament dels equips serà en l’autobús del Club amb tots els esportistes, inclòs el 1er equip masculí.
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Verge de Montserrat 2
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CONVOCATÒRIA

Tots els esportistes queden convocats a la plaça de l’estació de Sant Feliu a les 7;00 hores del diumenge dia 
30 de Gener.

DINARS

El dinar serà a un restaurant (pedent de definir) previst per les 14.30h del diumenge.
Comunicar al formulari i als responsables si algú pateix alguna al·lèrgia o intolerància.

DESPESSES ASSOCIADES

El preu de la sortida serà de 22 euros en concepte de transport i dinar.

Es cobrarà conjuntament amb la quota del club a primers del mes de febrer per domiciliació bancària.

PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS

7.00 - Sortida des de la plaça de l’estació.
10.30 - Arribada a Castelló.
11.00 - Castelló A vs Sant Feliu A.
11.00 - Castelló B vs Sant Feliu B.
13.00 - Castelló vs Sant Feliu Absolut Masculí.
14.30 - Dinar conjunt.
15.30 - Tornada a Sant Feliu.
19.00 - Arribada aproximada a Sant Feliu. (Anirem avisant pel grup de Whatsapp l’hora exacta d’arribada) 

MATERIAL I DOCUMENTS A PORTAR

- Roba necessària de bany per als entrenaments (banyador, tovallola, calçat per a piscina…).
- Cal portar esmorzar i alguna cosa per berenar per l’aturada obligatòria del bus (no es permet menjar a 
l’autocar).
- Còpia del DNI i targeta sanitària.
- Document de declaració responsable Covid-19 (el trobareu a l’AppClub).
- Document d’autorització de viatge per a menors d’edat. (el trobareu a l’AppClub).
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