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DATES:
Del divendres 22 d'Abril al diumenge 24 d’Abril de 2022.

LLOC DE CELEBRACIÓ:
El trofeu es celebrarà a la Piscina Municipal Es Viver, Poliesportiu Es Viver (Eivissa). Carrer de la Sindicalista Margalida Roig 5, 07800 Eivissa, Illes Balears.

ALLOTJAMENT:
Tots els esportistes estaran allotjats a l'Hotel Vibra Albarb 4* en règim de tot inclòs. Avinguda Pere Matutes
Noguera 107, 07800 Eivissa, Illes Balears.

TOTAL ESPORTISTES:
Els esportistes que podran participar al trofeu són els nascuts al 2013 i majors.
Link de confirmació d’assistència: https://forms.gle/CkhghDfY6hkhU7wj6
(tancament d’inscripcions el dia 6 de Març de 2022).

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:
Els responsables del desplaçament seran el Saül Ferrón, Adrià González i Rubén Martínez com entrenadors que aniran en tot moment amb els esportistes (en funció dels inscrits).
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 I CONVOCATÒRIA
El desplaçament dels equips serà en avió, el lloc de la convocatòria per la sortida serà a l’aeroport el dia
22 d’abril. (Terminal i hora pendent de concretar es comunicaran les especificacions als inscrits).
Tornada de l’avió, diumenge 24 d’Abril (hora i terminal pendent de concretar).
Totes les hores d’arribada als llocs, els comunicarem al grup de WhatsApp.
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ESTANÇA I DINARS
L'estança serà en règim de pensió complerta a l’hotel.
IMPORTANT: Comunicar al formulari i als responsables si algú pateix alguna al·lèrgia o intolerància.

DESPESES ASSOCIADES
El preu total del torneig serà de 310€, allotjament, pensió complerta, 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, el primer en un pagament extraordinari durant el mes de març (a partir del dia 6)
de 155€ i un altre al rebut del mes d’abril també de 155€.
*En cas d'anul·lació de l’esdeveniment és possible que tingui unes despeses administratives. Amb aquesta
inscripció gestionarem la compra dels bitllets d’avió que han de ser 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 tres dies).
- Còpia del DNI i targeta sanitària.
- Document de declaració responsable Covid-19 (el trobareu a l’AppClub).
- Autorització de viatge Eivissa CN Sant Feliu.
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