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DATES:

Del dissabte 1 d’abril al dimarts 4 d’abril de 2023.

LLOC DE CELEBRACIÓ:

El torneig es celebrarà en tres localitzacions (Tarragona): 

- Piscina Sylvia Fontana de Tarragona, C/ Riu Siurana s/n, 43007, Tarragona.
- Port Aventura Park, Av. De l’alcalde Pere Molas, 43007, Tarragona.
- Residencia Campus Educatiu de Tarragona, Autovía de Salou,43007, Tarragona.

TOTAL ESPORTISTES:

Els equips que aniran al torneig seran el Benjamí Femení i Masculí i l’Aleví Femení i Masculí de Waterpolo 
(anys 2013/2014 i 2011/2012).

Link de confirmació d’assistència:  https://forms.gle/QYiwm6cZL68PLhHy9
(tancament d’inscripcions el dia 5 de Febrer de 2023).

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:

Els responsables del desplaçament seran com a entrenadors principals l’Alvaro Iceta, la Laura Roca, la 
julia Soler, I en Gabriel Acosta.

És crearà un grup de WhatsApp on els tècnics aniran informant del calendari de grups i de les informacions 
que siguin necessàries.

DESPLAÇAMENTS I CONVOCATÒRIA

El desplaçament dels equips serà particularment, el lloc de la convocatòria serà comunicada al timming 
final del torneig que comunicarem al grup de whatsapp.
La recollida també serà comunicada al grup de Whatsapp de l’esdeveniment.

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



PLA DE VIATGE
HABAWABA 2023
#SOMCNSF

22
23

Pàgina 2/2

ALLOTJAMENT

Tots els esportistes staran allotjats en la Residència Campus Educatiu de Tarragona en el carrer 
Autovia de Salou s/n, la residència compta amb espais veds, instal·lacions esportives, menjador, 
i espais lúdics i d’esvarjo on faran activitats lúdiques en les hores llires com el Haba Talent Show.

ESTANÇA I DINARS

L’estança serà en règim de pensió complerta inclosa dintre del preu final i es farà a la Residència d’es-
portistes del campus educatiu.
Comunicar al formulari i als responsables si algú pateix alguna al·lèrgia o intolerància.

DESPESES ASSOCIADES

El preu total del torneig serà de 340€, allotjament, welcome pack, pensió complerta, despeses d’inscripció, 
de gestió i despeses de personal, entrades a Port Aventura i menjar a restaurants del parc, assegurança i 
servei mèdic durant la competició, serveis lúdics, etc.

Per tal de facilitar el pagament a les famílies i poder satisfer les reserves prèvies, els cobraments es realitza-
ran en dos períodes, al rebut del CNSF del mes de febrer de 170€ i un altre al rebut del mes de març 
també de 170€.

PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS

Per definir el pla d’activitats final, al grup de Whatsapp, dies abans del torneig, podeu trobar més informació 
a la web en l’enllaç: 
https://www.habawaba.es/es/

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.
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