NORMATIVA CASAL D’ESTIU 2020

-

-

-

Respectar a totes les persones que fan possible que funcioni aquest casal, ja
siguin participants, monitors/es, directors, pares, mares, conserges,…
Respectar totes les instal·lacions que s’utilitzin.
Documentació presentada dins de termini (no acceptarem cap nen/na sense
haver presentat la documentació requerida i el pagament).
 Formulari d’inscripció
 Fotocopia targeta sanitària
 Fotocopia DNI responsable
 Fotocopia DNI o Llibre de família del participant
 Fotocopia del llibre de vacunes actualitzat (imprescindible) ANNEX 6:
GUIA PER SABER ESTAR AL DIA DE LES VACUNES.
 Document signat de declaració de responsabilitat
 Llistat de símptomes
Portar vestuari adequat per a cada a activitat programada
L’accés a les instal·lacions queden restringides a aquells/es que no siguin
monitors/es i/o participants del casal. Els pares/mares/tutors han d’esperar
fora del centre per una major seguretat i organització del servei.
Complir amb tots els protocol de seguretat i prevenció arrel del COVID19.
Portar la mascareta de protecció individual.

Per garantir un ambient de convivència educatiu positiu i de respecte entre tots els
participants, hi hauran mesures disciplinaries per aquells/es que no vulguin, acceptin
i/o incompleixin les normes de convivència.


Falta lleu (avis verbal al participant)



Falta greu (avís verbal al participant i al pare/mare o tutor) Faltar el respecte, insultar,

criteri del monitor o direcció del centre.

pegar, no respectar les normes de seguretat de PROCICAT, trencar material, etc…



Falta molt greu (expulsió del casal sense devolució del pagament) acumulació de 2
faltes greus.

RECOLLIDA DEL INFANTS:




Recollida dels infants: l’equip de monitors ha d’estar al corrent de la persona
que s’encarregarà de la recollida de l’infant, no es lliurarà cap menor sense
autorització explicita al full d’inscripció.
La coordinadora a la porta NO PODRA ATENDRE A CAP
MARE/PARE/AVI/AVIA/CANGUR... FINS QUE NO HAGIN ENTRAT TOTS ELS
PARTICIPANTS.

QUÈ HAN DE PORTAR CADA DIA?
-

Sabates lligades amb mitjons.
Gorra pel sol
Crema solar protectora d’esprai (NO CREMA) NO PODEM TOCAR.
Cantimplora o ampolla d’aigua plena.
Roba de recanvi per fer activitats d’aigua cada dia.
Pels mes petits, roba interior de recanvi y una muda per deixar-la tota la
setmana al centre per si hem de fer ús.
Un tovallola individual per deixar-la tota la setmana al centre per quan fem jocs
d’aigua.
Una tovalloleta de mans individual.
Mascareta individual de protecció COVID19 (fiqueu-la a una bosseta individual
a part, per que no es mulli en cas de que s’obri l’aigua)

NORMATIVA DE PAGAMENTS
Per confirmar la reserva s’ha de fer el pagament, fins ara no hem cobrat res.
Heu de fer el pagament de mínim 2 setmanes del casal per aquelles inscripcions de
mes d’una setmana.
Els que heu fet la inscripció d’una sola setmana heu de fer el pagament del cost total.
Els pagaments s’han de fer abans del dijous 18 de juny (setmana abans de començar el
casal)
Teniu les tarifes a la web www.sensacionactiva.com seleccioneu el vostre centre a la
pagina de CASALS D’ESTIU i teniu tota la informació.
No es bonificarà els diners de la plaça en el cas d’haver fet la reserva i NO ASSITIR AL
CASAL SENSE AVISAR PREVIAMENT. SENSACIÓN ACTIVA CONTRACTA EL PERSONAL EN
FUNCIÓ AL NUMERO D’INSCRITS. NO ES POT CANVIAR PER ALTRES SETMANES.
En el cas de malaltia per força major, s’abonarà la part proporcional. (imprescindible
informe mèdic)
No esta permès dies esporàdics, mínim ha s’ha de contractar una setmana. La plaça
reservada no la pot ocupar un altre participant.
No podrà accedir al casal cap participant sense haver fet el pagament de la setmana en
curs o si te deute amb l’empresa.
Per qualsevol dubte o peculiaritat poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Mètode de pagament:
- Transferència bancaria
IMPORTANT!!! HEU D’INDICAR EL CONCEPTE:
NOM DEL FILL/A + CENTRE + LES SETMANES QUE ABONEU
Nº COMPTE:

LA CAIXA:

ES55 2100 0495 9902 0034 3274

*envieu el comprovant a casal@sensacionactiva.com

- En metàl·lic a la porta del centre
No hi haurà canvi, heu de portar just els diners dintre d’un sobre tancat amb el nom i
el concepte escrit al sobre.(no podem intercanviar metàl·lic)

- Amb targeta al centre
Tindreu l’opció de pagar amb targeta a través d’un datàfon al centre del casal.

*Els dies de pagaments en metàl·lic o targeta serà els dimarts i dijous a la recollida dels
infants a les 14:00. Per tal de no col·lapsar l’entrada i la sortida dels participants

GRUP WHATSAPP INFORMATIU
- GRUP DE WHATSAPP UNIDIRECCIONAL.
- PER PODER ACCEDIR AL GRUP, EL/LA COORDINADOR/A DE CADA CENTRE FACILITARÀ A LES FAMÍLIES
UN ENLLAÇ PER PODER-HI ACCEDIR.
- L'USUARI PODRÀ ENTRAR I SORTIR DEL GRUP ELS COPS QUE VULGUI SEMPRE QUE TINGUI L'ENLLAÇ.
- S'ENVIARAN FOTOGRAFIES I FILMACIONS A MIG MATÍ DELS PARTICIPANTS, ES NECESSARI QUE ESTIGUI
- AUTORITZAT EL DRET D'IMATGE DE LA INSCRIPCIÓ.
- FORMAR PART DEL GRUP, FARA VISIBLE EL VOSTRE NÚMERO DE TELEFON EN INFORMACIÓ DEL GRUP.
- LES CONSULTES S'ATENDRAN A OFICINES DE 9:00 A 14H DE DILLUNS A DIVENDRES. O MAIL
casal@sensacionactiva.com

