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DATES:

Del divendres 14 d’bril al diumenge 16 d’abril de 2023

LLOC DE CELEBRACIÓ:

Piscina Municipal Es Viver, del club Natació Eivissa
c/ Sant Francesc de Ses Salines s/n 07800 (Illes Balears)

TOTAL ESPORTISTES:

Els esportistes que podran participar són els nascuts al 2014 i majors.
Link de confirmació d’assistència: https://forms.gle/D2a4RoBGD571pSDe6
(tancament d’inscripcions el dia 5 de Febrer de 2023).

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:

Els responsables del desplaçament es decidiran en funció dels esportistes inscrits al trofeu.
Aquests responsables aniran en tot moment amb els esportistes.
Dies abans de l sortida es crearà un grup de Whatsapp, on els responsables aniran informant de les activitats 
dels grups i les informacions que calguin.

DESPLAÇAMENTS I CONVOCATÒRIA

El desplaçament serà en avió, el lloc de la convocatòria per la sortida serà a l’aeroport el divendres 14 d’abriil. 
(Terminal i hora pendent, es comunicarà les especificacions als inscrits) 
La tornada serà en avió, el diumenge 16 d’abril (Terminal i hora a concretar)

ANADA: 14/04 Barcelona __:__h - Eivissa __:__h
TORNADA: 16/04 Eivissa __:__h - Barcelona __:__h

El bitllet inclourà  la  facturació d’una maleta (fins a 25kg) i una bossa d’equipatge de mà (20cmX30c-
mX20cm)
A l’App del Club estarà la convocatòria de les proves que cada esportista disputarà.
Tots els esportistes convocats han d’estar amb el seu equip tots els dies i en totes les jornades, formant part 
de l’expedició d’inici a fi de la competició.
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ALLOTJAMENT

Hotel Vibra Albarb 4*
Av. Pere Matutes Noguera 107, 07800 Eivissa, Illes Balears 
L’allotjament serà en règim de pensió completa a l’hotel. 
IMPORTANT: Comunicar al formulari i als responsables si cap esportista pateix al·lèrgia o intolerància.

DESPESES ASSOCIADES

El preu total del torneig serà de 330€, allotjament, pensió complerta, despeses d’inscripció, de gestió.
Per tal de facilitar el pagament a les famílies i poder satisfer les reserves prèvies, els cobraments es realitza-
ran en tres períodes, el primer pagament al mes de febrer de 110€, el segon al mes de Març de 110€ i 
el tercer pagament al mes d’abril de 110€. El càlcul de preus està basat en relació al trofeu d’Eivissa de 
l’any 2022.

El preu presentat és aproximat, pot variar en funció de les inscripcions d’esportistes i el tancament de preus 
d’hotel i d’avió.

*En cas d’anul·lació de l’esdeveniment és possible que tingui despeses administratives. Amb aquesta inscrip-
ció és gestiona la compra de bitllets d’avió nominals, i no es podrà reintegrar. 

MATERIAL I DOCUMENTS A PORTAR

- Roba necessària de bany per als entrenaments (banyador, tovallola, calçat per a piscina…).
- Recanvi de roba diària (per als quatre dies).
- Còpia del DNI i targeta sanitària.
- Autorització de viatge Eivissa del CN Sant Feliu.
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