Aquestes indicacions es poden modificar en base les recomanacions de cada moment de
les autoritats sanitàries. El document s’anirà actualitzant sempre que sigui necessari (Versió 1).

INDICACIONS DE FUNCIONAMENT
Les entrades seran
o Servei acollida (de 7:50h a 8:55h): per la porta d’infantil, carrer Marià Benlliure.
o Activitat Bàsquet matí (9:00h): per la porta del pavelló, carrer Josep Marià Prous i Vila.
Les sortides seran
o Activitat Bàsquet matí (13:00h): per la porta del pavelló, carrer Josep Marià Prous i Vila.
o Servei menjador (de 13h a 15h): per la porta d’infantil, carrer Marià Benlliure.
Als matins hi haurà una estona d’esbarjo. Tots aquells que vulguin, podran aprofitar aquesta estona
per esmorzar (portant-lo de casa).
Cal que cada participant porti una ampolla d’aigua per a el seu consum. També recomanem portar
gel hidroalcohòlic; la mascareta és obligatòria per a tots els participants majors de 6 anys.
Si teniu prevista alguna falta d’assistència amb antelació, comuniqueu-la al responsable de
l’activitat. Igualment, si un dia no assistiu per motius de salut, si podeu, aviseu-nos.
Per les característiques de l’activitat, cal portar roba d’esport (xandall) i calçat esportiu.
Cada dia hi haurà una estona de jocs d’aigua/remullada, cal portar: tovallola gran, banyador i
xancles (millor que es puguin lligar). També recomanem l’ús de crema solar. Aquesta activitat es pot
veure modificada en funció de la climatologia.
Pels nens/es del servei del menjador, caldrà portar el raspall de dents i pasta. Si un dia necessiteu
un menú especial per motius de salut, cal especificar-ho a l’arribar al matí.
Si algú vol ampliar el seu període d’inscripció al casal de bàsquet un cop inscrit, anirà en funció de
les places disponibles, i caldrà comunicar-ho amb un temps d’antelació prudencial. No caldrà tornar a
omplir tota la inscripció via web.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,
CASAL DE BÀSQUET
e-mail: casaldestiu@gmail.com

