PLA DE VIATGE
campionats D’ESPANYA INFANTIL
#SOMCNSF

21
22

DATES DE CELEBRACIÓ:
Del dijous 28 de juliol fins el diumenge 31 de juliol, en 2 sessions diàries (matí i tarda).

LLOC DE CELEBRACIÓ:
Centre Municipal - Las Norias
Camino de las Norias, s/n, 26009 Logroño, La Rioja.

TOTAL ESPORTISTES:
Participarem amb un total de 1 esportista, i 1 tècnic.

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:
El responsable de grup serà el nostre tècnic Rubén Martinez que anirà en tot moment amb l’esportista i al
que us podeu dirigir per qualsevol tema que sigui important transmetre o informar.
Dies abans de la sortida es crearà un grup de WhatsApp on el tècnic anirà informant de les activitats i de
les informacions que calguin.

DESPLAÇAMENTS I CONVOCATÒRIA
L’esportista queda convocat el dijous 28/07/2022 a les 9:00h a la Porta de les instal·lacions del CNSF per
un desplaçament en cotxe fins la piscina de competició.
A l’AppClub estan les convocatòries de les proves que l’esportista disputarà.
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ALLOTJAMENT
Hotel Mercure Carlton Rioja, Logroño.

DESPESES ASSOCIADES
Com exposa el nostre Model d’Organització Esportiva (MOE) des de fa anys, les despeses del Campionat
aniran repartides en un 50% als esportistes i el 50% el Club. (La lliçència de la RFEN la assumirà el Club
i en aquest cas tal com indica la normativa del Club, les despesses del tècnic també.)
Les despeses estimades i aproximades d’aquest campionat serà de 170 € per cada esportista; quan es
tingui el càlcul real dels costos es farà un càrrec bancari que previsiblement serà al rebut del mes d’agost
setembre

ACCÉS AL PÚBLIC (GRADERIES)
Les graderies estaran obertes al públic de forma normal.

COMPETICIÓ
Seguint les normatives de la RFEN (calendari adjunt)
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