PLA DE VIATGE
SORTIDA WATERPOLO SARAGOSSA
#SOMCNSF

21
22

DATES:
Dissabte 4 de desembre de 2021.

UBICACIÓ / LLOC DE CELEBRACIÓ:
Centre Natació Helios. Av. de José Atarés, 1, 50018 Saragossa.

TOTAL ESPORTISTES:
Els equips participants a la sortida seran l’Aleví masculí i femení i l’Absolut masculí i femení.
Com a dinàmica de Club i per potenciar el vincle de les categories amb els equips Absoluts de nois/es,
aprofitarem els partits oficials dels primers equips del Club, (nois vs Helios), (noies vs Escuela Zaragoza de
lliga estatal) per fer l’acompanyament i fer uns partits a mode “triangular” amb els companys del centre
natació HELIOS.
Link de confirmació d’assistència: https://forms.gle/hYUfJyfkBky5vALh8
(Cal confirmar abans de diumenge dia 21 de novembre).

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:
Els responsables del desplaçament seran el Fran Torres i Jordi Timblau per als primers equips, i per a les
categories el Ivan Moreno i la Laura Roca i delegats per resoldre qualsevol consulta.
Dies abans de la sortida es crearà un grup de WhatsApp on els tècnics aniran informant de les activitats
dels grups i de les informacions que calguin.

DESPLAÇAMENTS
El desplaçament dels equips serà en l’autobús del Club amb tots els/les esportistes inclosos dels primers
equips.
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CONVOCATÒRIA
Tots els esportistes queden convocats a la plaça de l’estació de Sant Feliu a les 9;30 hores del dissabte dia
4 de desembre.

DINARS
El dinar serà al restaurant del Centre Natació Helios previst a les 13:30 hores del dissabte.
Comunicar al formulari i als responsables si algú pateix alguna al·lèrgia o intolerància.

DESPESSES ASSOCIADES
El preu de la sortida serà de 22 euros en concepte de transport i dinar.
Es cobrarà conjuntament amb la quota del club a primers del mes de desembre per domiciliació bancària.

PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS
9:30 h - Sortida des de la plaça de l’estació.
13:30 h - Dinar a Saragossa. (Helios)
15:00 h - Helios vs Sant Feliu Mixte. Aleví.
17:00 h - Helios vs Sant Feliu Absolut Masculí.
18:00 h - EW Zaragoza vs Sant Feliu Absolut Femení.
18:00 h - Helios vs Sant Feliu Aleví Mixte.
19:30 h - Tornada a Sant Feliu.
22:30 h - Arribada aproximada a Sant Feliu (mateix lloc de sortida).

MATERIAL I DOCUMENTS A PORTAR
- Roba necessària de bany per als entrenaments (banyador, tovallola, calçat per a piscina…).
- Còpia del DNI i targeta sanitària.
- Document de declaració responsable Covid-19 (el trobareu a l’AppClub).
- Document d’autorització de viatge per a menors d’edat. (el trobareu a l’AppClub).
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