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DATES:

De divendres 24 de setembre a diumenge 26 de setembre (hora estimada d’arribada 21:00h).

UBICACIÓ / LLOC:

Villaviciosa de Odón/Alcorcón (Madrid), Urb. Campodón, C. de Asturias, 8, 28922 Alcorcón (Madrid).

ALLOTJAMENT:

Tots els esportistes estaran allotjats en la residència del col·legi Villalkor, a la mateixa instal·lació on es fan els 
entrenaments. (Algun equip podria sortir a fer un entrenament fora amb algun Club de Madrid).

Telèfon: 916 65 80 66

TOTAL ESPORTISTES:

Els equips que aniran a l’stage seran l’Infantil Femení i Masculí (anys 2008-2009) i el Cadet Masculí i Femení 
(anys 2006-2007).

Link de confirmació d’assistència: https://forms.gle/Pygc9TtdtBMRBcyw7
(Cal confirmar abans del divendres dia 17 de setembre)

Com a dinàmica de Club i per potenciar el vincle de les categories amb els equips Absoluts, els 1ers equips 
Masculí i Femení també participaran en aquest Stage i compartiran dinàmiques amb els nois/es dels equips 
de categories (tot i que amb un Pla de Viatge diferent).

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:

Els responsables del desplaçament seran Fran Torres i Jordi Timblau per als primers equips, i per a les cate-
gories el Gerard Pla, Laura Roca, Julia Soler, Vicenç Zurita, Ivan Moreno i delegats, per guiar al grup i 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.
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DESPLAÇAMENTS

El desplaçament dels equips de categories serà en l’autobús del Club i serà gestionat pel nostre tècnic 
Gerard Pla i un delegat d’equip.

L’empresa que farà el desplaçament serà NEVADA AUTOCARS.
Realitzarem les aturades obligatòries segons la normativa.
Cal portar el dinar del primer dia (divendres) tipus pícnic o tupper.

Els primers equips sortiran divendres al matí amb furgonetes i esperaran al grup a Madrid.

CONVOCATÒRIA

Els esportistes de categories queden convocats a la plaça de l’estació de Sant Feliu a les 14;00hores del 
divendres  dia 24 de setembre.

Donat que alguns esportistes poden tenir classe divendres a la tarda, aquelles famílies que ho sol·licitin el Club 
els farà un certificat d’absència justificada en base a la preparació dels equips de competició. (indicar en el 
formulari adjunt)

Per als primers equips la convocatòria serà a les 9.00 hores del divendres a la porta de elComplex.

DINARS

L’estança serà en règim de pensió complerta inclosa dintre del preu final i es farà a la residència del col·legi, 
tant la residència com al lloc d’entrenament son dintre de la instal·lació. En el preu també està inclòs el menjar 
del diumenge. (recordar que s’ha de portar el dinar del primer dia).

DESPESSES ASSOCIADES

El preu de l’stage serà de 165,00 euros, transport, allotjament, pensió completa i ocupació d’espais d’entrena-
ments inclosos. 

Es realitzarà un gir bancari uns dies abans de la sortida del grup. (20-23 de setembre).

Caldrà portar el dinar del primer dia (viatge) que recomanem que sigui en format fàcil de transportar (pícnic/tu-
pper), ja que una de les parades obligatòries farem l’àpat per arribar a l’hora prevista. 
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PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS

Pendent de tancar els detalls en base a la participació que esperem que sigui del 100%.

MATERIAL I DOCUMENTS A PORTAR

- Roba necessària de bany per als entrenaments (banyador, tovallola, calçat per a piscina…)
- Recanvi de roba diària. (per als tres dies)
- Recanvi de roba diària per a físic (pantaló, dessuadora, samarreta).
- Copia del DNI i targeta sanitària.
- Document de declaració responsable covid-19 (el trobareu a l’AppClub).
- Document de autorització de viatge per a menors d’edat. (el trobareu a l’AppClub).


