PLA DE VIATGE
CHRISTMAS CUP (ALEVINS)
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#SOMCNSF

DATES:
Dilluns 27, dimarts 28 i dimecres 29 de desembre de 2021.

UBICACIÓ / LLOC:
Club Natació Sabadell. C/ Budapest, 1. 08026 SABADELL.

TOTAL ESPORTISTES:
Els equips que aniran al torneig serà l’aleví masculí i femení.
Com a dinàmica de Club i per potenciar l’aprenentatge i la formació dels jugadors/es del club, jugarem
aquest torneig amb l’objectiu fonamental de millorar el nostre waterpolo a través de la diversió i de la
cohesió de grup. És un torneig “open” vol dir que jugarem amb clubs de tot el territori estatal i de Catalunya.
El format del torneig està constituït per tenir un màxim de 24 equips.
Link de confirmació d’assistència: https://forms.gle/ZcSGBzPzMhFt45Bm6
(Cal confirmar abans del dimecres dia 8 de desembre).

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:
Els responsables de àrea i per qualsevol dubte serà el Fran Torres i Jordi Timblau. Com a entrenadora de
l’aleví femení el farà la Laura Roca i per part del masculí l’Ivan Moreno.
Dies abans del torneig es crearà un grup de WhatsApp on els tècnics aniran informant de les activitats dels
grups i de les informacions que calguin.

CONVOCATÒRIA
Tots els esportistes queden convocats el dilluns dia 27 a la porta de la piscina del Club Natació Sabadell.
(Segons Calendari)
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DINARS
El dinar serà al Restaurant del Club Natació Sabadell en els horaris segons calendari fet per la organització.

DESPESSES ASSOCIADES
El preu del torneig serà de 69 euros en concepte de despeses del torneig, dinars i participació. S’efectuarà
per domiciliació bancària durant la setmana del 13 al 19 de desembre.

PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS
Dies abans del torneig, quan sapiguem els horaris dels partits per part de la organització tornarem a enviar
un nou pla de activitats definint les hores de convocatòria, partits i horaris dels dinars.
Per mes informació del torneig addicional, la trobareu a l’enllaç:
https://www.aquatics.cat/node/58

MATERIAL I DOCUMENTS A PORTAR
- Roba necessària de bany per als partits (banyador, tovallola, calçat per a piscina…).
Documentació. Enviar a ftorres@cnsf.cat:
- Document de declaració responsable Covid-19. (El trobareu a l’AppClub).
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