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DATES:

Del dilluns 2 al dijous 5 de gener de 2023.

LLOC DE CELEBRACIÓ:

Av. del Rieral, 22, 17310 Lloret de Mar, Girona.

ALLOTJAMENT

Tots els esportistes estaran allotjats a l’Hotel EVENIA OLIMPIC SUITES a 3 minuts de la piscina.
C/ Senyora del Rosell s/n, 17310 Lloret de Mar, Girona.

TOTAL ESPORTISTES:

Els equips que aniran al torneig seran el l’Infantil Masculí i Femení de Waterpolo (2009 i 2010).

Link de confirmació d’assistència: https://forms.gle/VbhZn9a613hEfqXp8
(Tancament d’inscripcions el dia 22 de Novembre).

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:

Els responsables del desplaçament serà en Fran Torres per l’infantil masculí,  i en Kike Cruz com entre-
nador de l’Infantil Femení, (és possible que falti algun entrenador més encara per determinar).

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 particularment, el lloc de la convocatòria serà a l’hotel (comunicarem 
l’hora més endavant al grup de Whatsapp, encara no saben el calendari de competició)

La recollida serà a l’hotel, a la piscina al finalitzar el torneig. (Més detalls a la reunió tècnica)
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ESTANÇA I DINARS

L’estança serà en règim de pensió complerta inclosa dintre del preu final i es farà a l’hotel durants tot el 
torneig.
Comunicar al formulari i als responsables si algú pateix alguna al·lèrgia o intolerància.

DESPESES ASSOCIADES

El preu total del torneig serà de 325€, allotjament, welcome pack, 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 realitza-
ran en dos períodes, un rebut del CNSF durant el mes de Desembre de 162.5€ i un altre al rebut del mes 
de gener també de 162,5€.

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

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 partits (banyador, tovallola, calçat per a piscina…).
- Recanvi de roba diària (per als tres dies).
- Còpia del DNI i targeta sanitària. (Al mail ftorres@cnsf.cat)
- Document d’autorització de viatge per a menors d’edat (el trobareu a l’AppClub).

ALTRES

El torneig està subjecte a un mínim de 12 jugadors per equip, en cas de no ser dotze jugadors, es donaria per 
anul·lada la inscripció.
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