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entrades, sortides i servei d’acollida

· Les entrades i recollides es faran de forma esglaonada per evitar aglomeracions de 8:45 h a 9:10 h.

· Oferim servei d’acollida gratuït de 8 h a 9 h i de 17 h a 17:30 h. Es necessari reservar plaça amb un dia d’antelació. 

· Es important respectar i complir les indicacions de l’èquip en aquests moments per facilitar les entrades i sortides.

· En cap cas s’entregarà a cap nen o nena si qui ve a recollir-los no són el pare o mare i no porten cap autorització amb les 

seves dades. 

· A les entrades i sortides, podreu realitzar les consultes que necessiteu als monitors de grup, sempre respectant les mesu-

res de seguretat e higiene.

· Qualsevol canvi puntual a les entrades i sortides fora de l’horari normal, ens ho heu de comunicar amb antelació.

aspectes mèdics

· Ens heu d'informar de qualsevol aspecte que pugui ser rellevant, com lesions, al·lèrgies... o qualsevol altre que pugui 

necessitar una actuació especial.

· També hem de tenir informació sobre qualsevol medicament que hagi de prendre, ja que no podem subministrar cap 

sense prescripció mèdica. Haureu d'adjuntar la inscripció per escrita dosi l'hora de la presa i la notificació del pediatre.

· En cas d'accident s'avisarà immediatament als pares i si fos necessari es traslladarà al centre mèdic.

Què heu de portar?

· Mascareta

· Motxilla diària on el nen/a ha de portar vestit de bany, xancletes, tovallola, casquet i ulleres, gorra amb visera per protegir-se 

del sol (recomanable), emorzar per mig matí, ampolla d’aigua (ni de metall ni de vidre). 

· Recordem que es un campus esportiu, per tant els nens hauran de venir amb roba adequada i còmoda per participar en totes 

les activitats proposades.

· És molt important que tota la roba estigui marcada per evitar pèrdues.

· No recomanem que portin diners, mòbils o aparells electrònics, envasos de vidre, metàlics, dolços, joguines ni medica-

ments sense prescripció. En el cas de pèrdua o desperfecte, el club no es farà responsable.



normativa de funcionament adaptada a les noves mesures de seguretat

Per tal de mantenir l'ordre i el bon funcionament del campus i respectar totes les mesures implementades de seguretat i 

higiene és imprescindible complir aquesta normativa:

· És fonamental tenir màxima puntualitat tant a les entrades com a les sortides. A les 9 h del matí han d'estar preparats per 

començar per tant, es farà la recepció dels nens i nenes des de les 8:30 h. A la tarda segons les opcions, les hores de reco-

llida són les 13:30 h o a les 15 h. Els pares no han d'entrar a la instal·lació, el monitor sortirà amb els nens i nenes per les 

portes corresponents.

· No està permès portar de casa mocadors de paper ni gel hidroalcohòlic. Els monitors s'encarregaran de la neteja insistent 

de mans tant amb sabó com amb gel i del subministrament de mocadors.

· No es permetrà l'accés al campus de cap nen o nena amb simptomatologia similar a la COVID-19, febre o infecció 

respiratòria.

· Si un menor presenta símptomes o ha estat en contacte amb algú que els presenti, s'ha de quedar a casa i posar-se en 

contacte amb el seu centre de salut.

· Si detectem que un nen o nena presenta símptomes, el protocol a seguir serà el següent:

 - Extremarem la distància entre el menor i la resta de grups.

 - Ens posarem en contacte tant amb la família, com amb la resta de famílies dels integrants del mateix grup, per la  

 recollida immediata dels nens i nenes, trasllat als seus domicilis per fer el seguiment de la simptomatologia.

 - Tancament de les estances utilitzades per aquest grup durant el període de temps necessari, augment de la venti- 

 lació. Desinfecció immediata i recurrents fins a la seva obertura.

 - La resta de grups podran continuar la seva activitat, ja que no hi haurà hagut cap contacte, però les seves famílies  

 seran informades immediatament.

· Per motius de seguretat no es recomana que portin anells, polseres o penjolls...

· Es recomana que els nens i nenes portin la crema solar posada des de casa. Els monitors l'aniran renovant sempre respec-

tant els protocols de desinfecció.

política de cancel·Lació

· Si es cancel·la amb un més d’antelació, s’abonarà el 75% de l’import.

· Si es cancel·la amb 15 dies d’antelació, s’abonarà el 50% de l’import.

· Si es cancel·la amb una setmana d’antelació, s’abonarà el 25% de l’import.

· Amb menys d’una setmana no es farà devolució.

*Aquesta normativa pot canviar segons les necessitats de la situació sanitària i les mesures aplicades pel govern en aquell 

moment.

Informació i consultes: campus.santboi@accura.es
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