TENNIS I PÀDEL SET POINT- ÀREA ESPORTIVA TORRE GRAN INFORMACIÓ ACTIVITATS ESTIU 2021
• Els horaris d’activitat són de 10h a 13h dilluns a divendres
• Servei gratuït de vigilància amb activitat dirigida i controlada de (8.30h a 10h entrades) i (13h a 14h
sortides)
• Oferim servei de càtering que es pot contractar mensualment o dies esporàdics.
• Els participants han de portar roba de recanvi, tovallola, banyador i esmorzar. És important que la roba
i la motxilla estigui marcada amb el nom per evitar pèrdues. Tots els objectes perduts es dipositaran al
cubell destinat a tal efecte, que estarà a la disposició de pares i participants.
• Els participants hauran de portar una tovallola petita per tal d’assecar-se les mans després de cada rentat
(el rentat de mans periòdic es realitzarà al finalitzar cada activitat).
• Per tal de respectar les mesures d’higiene i seguretat s’evitarà la utilització de les fonts d’aigua i els
participants hauran de portar la seva pròpia ampolla d’aigua.
• Cada matí, durant les entrades al casal, es prendrà la temperatura als infants i es farà la comprovació de
símptomes relacionats amb el COVID-19, per tal de complir les mesures preventives de seguretat i salut.
• És recomanable portar calçat còmode que agafi bé el peu, no és necessari que sigui esportiu, però si que
permeti córrer sense dificultat. Per seguretat no es permetrà als cursetistes realitzar les activitats amb
xancletes.
• Es recomana que els cursetistes portin crema solar i gorra per a protegir-se de l’exposició al sol durant
les activitats. En aquest cas, és molt recomanable que la crema sigui d’aerosol per facilitar la seva aplicació
sense contacte.
• Es destinaran 30 minuts aproximadament per esmorzar. Es recomana que l’esmorzar no sigui de tipus
làctic. Es recomana que l’esmorzar estigui tancat hermèticament per tal d’evitar l’entrada de formigues.
• Els grups d’escola Pre-esportiva (P3, P4 i P5) hauran de portar un estoig amb material escolar (llapis,
goma, llapis de colors) per a la realització de tallers quan l’activitat ho requereixi. En cas que de forma
puntual sigui necessari algun material més específic es comunicaria amb antelació. D’aquesta forma
evitem compartir aquest tipus de material entre els infants.
• Pel bon funcionament de les escoles cada activitat es regeix per una normativa interna, amb extrema
aplicació a la zona de piscina. Es prega als pares col·laborin amb els monitors per tal que els participants
entenguin la importància de respectar les normes. El no compliment reiterat de la normativa interna pot
suposar l’expulsió del participant.
• El grup d’escola infantil utilitza el vas petit de la piscina per a les activitats guiades en grup, i la zona poc
profunda del vas gros per a l’activitat de natació individual amb el monitor corresponent.
• L’activitat d’infantil s’ubicarà a les zones d’ombra i més pròximes als banys. A les activitats d’exposició
al sol, durant l’estona de natació, s’aplicarà a tots els cursetistes crema solar

• Els participants de l’escola de tennis i pàdel és necessari que portin la seva raqueta. El complex lúdic
disposa de material de tennis i pàdel per cedir als participants per dies o activitats determinades.
• Les activitats esportives que el club organitza estan dirigides per personal qualificat.
• En cas d’aclariments, queixes i/o suggerències durant el desenvolupament de les escoles es prega als
pares es dirigeixin directament als caps de secció i /o director, evitant interferir amb la tasca de
l’instructor.
• Es prega respectar el torn d’entrada i sortida indicat a la pròpia inscripció, sempre que sigui possible,
per tal d’evitar aglomeracions.

