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DATES:

Del dijous 30 de Juny al Diumenge 3 de Juliol de 2022.

LLOC DE CELEBRACIÓ:

El torneig es celebrarà a la ciutat d’ Elx, 03202, Alacant.
Piscina Esperanza Lag Av. Ferrocarril 62, Elx. Telf.: 966 65 81 24

ALLOTJAMENT:

Tots els esportistes estaran allotjats (a determinar); es comunicarà el la ubicació exacte a la reunió.

TOTAL ESPORTISTES:

Els equips que aniran al torneig seran el Benjamí femení i masculí, l’Aleví masculí i femení, l’Infantil mixte, 
el Cadet masculí i femení de Waterpolo. (Anys des del 2013 en endavant fins al 2004 masculí i femení).

Enllaç de confirmació d’assistència: https://forms.gle/kq9oFQsetGKhjxNj7
Cal confirmar abans del dilluns 28 de Maig

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:

Els responsables del desplaçament serà en Fran Torres com a responsable de grup, i ens acompanyaran tots 
els entrenadors de les respectives categories

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.

DESPLAÇAMENTS I CONVOCATÒRIA

El desplaçament dels equips serà en autobus, el lloc de convocatòria serà a la Plaça de l’estació de Sant 
Feliu de Llobregat a les 15.00h del dijous 30 de juny

La recollida serà al voltant d’entre les 20.00h i les 21.00h del vespre del diumenge 3 de juliol a l’estació de 
Sant Feliu de Llobregat.

Direcció
Verge de Montserrat 2
El Complex Municipal de Piscines
08980, Sant Feliu de Llobregat
Barcelona

Generalitat de Catalunya
Consell Català
de l’Esport AGÈNCIA PARERA I TORT
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ESTANÇA I DINARS

L’estança serà en règim de pensió complerta inclosa dintre del preu final i es farà al menjador d’esportistes 
que habilita l’organització.

DESPESES ASSOCIADES

El preu total del troneig serà entre (275 i 350 € en funció dels assistents i necessitats), segons la quantitat 
d’inscripcions, allotjament, welcome pack, pensió complerta, despeses d’inscripció i despeses de personal, 
segur, i servei mèdic durant la competició, seveis lúdics...

Per tal de facilitar el pagament a les famílies i poder satisfer les reserves prèvies, els cobraments es realitzaran 
en dos períodes, al final de maig (Primera fracció del 50%), i al final de juny (Segona fracció del 50%).

*En cas d'anul·lació de l’esdeveniment és possible que tingui unes despeses administratives.

PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS

La durada del torneig és de l’1 al 3 de Juny (el dia 30 serà el desplaçament i sopar de grup). El pla d’activitats 
final (pendent de definir), es passarà al grup de WhatsApp dies abans del torneig. Podeu trobar més informa-
ció a la web en l’enllaç:
https://wp-tour.es/ 

MATERIAL I DOCUMENTS A PORTAR

- Roba necessària de bany per als partits (banyador, casquet, tovallola, calçat per a piscina..).
- Recanvi de roba diària ( Per als quatre dies ).
- Còpia del DNI i targeta sanitària.
- Document d’autorització de viatge per a menors d’edat (el trobareu a l’AppClub).

Aquests documents caldrà enviar-los al correu ftorres@cnsf.cat

REUNIÓ INFORMATIVA

Queda convocada una reunio informativa per vía ZOOM el dimarts 31 de maig de 2022 a les 19.00h. 
Al següent enllaç: 
https://us02web.zoom.us/j/88433259373?pwd=ZVBWR0Jxa3ZJam9qSHNITHhiTGNIUT09
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