CAMPUS D’ESTIU
NATACIÓ ARTÍSTICA
L’anoia club gimnàstic ofereix per a l’estiu 2022, el primer campus de
natació artística.
El campus inclou diferents tipus d’activitats, entrenaments a la piscina,
entrenaments al gimnàs, tallers de pentinats i maquillatge, d'expressió
corporal, de primers auxilis i SVB+DEA, gimcana, sortida cada dimecres,
piscina d'estiu tots els divendres i molta diversió.

AMB EL SUPORT DE:

+INFO:
654613977/anoiaclubgimnastic.cat/mtrilla.acg@gmail.com

Torns i edats
ACOLLIDES
De 6 a 17 anys
De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h
Torn 1: del 27 de juny al 1 de juliol.

Matí: 7.45 a 9.00 h
*Dilluns, dimarts i dijous fins les 8.45h,
anirem caminant cap a les Comes.
*Divendres fins les 8.30 h (Moli Nou)
Migdia T1: 13-00 a 13.30 h

Torn 2: del 4 al 8 de juliol.
Torn 3: del 11 al 15 de juliol.

Migdia T2: 13.00 a 14.00 h

Torn 4: del 18 al 22 de juliol.

Carmanyola: 13.00 a 15.00 h
*Totes les acollides son al gimnàs

Torn 5: del 25 al 29 de juliol.
Tron 6: del 29 d'agost al 2 de setembre.

Horaris
DIMECRES (sortida)
9h: Arribada al gimnàs

DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS

9.15h: Sortida

9h: Arribada dels participants a la piscina les Comes

12.40/12.55h: Arribada al gimnàs

9.15h: Tothom a la zona de platja, escalfament en sec.

13.00h: Recollida dels participants

9.30h: Escalfament a l’aigua (tecnica natació)
09.45h: Treball d’elements de desplaçaments específics
10.00h: Treball específic

DIVENDRES (Molí Nou)

11.00h: Dutxa, cambiar-se i esmorzar (solarium)

9h: Arribada Emili Vallès.

11.40h: Tornem al gym

10.00h: Entrada all Moli Nou

11.50h: "Pasar en sec" i “taller”

A mig matí: Esmorzar i crema solar

13.00h: Recollida dels participants al gimnàs

12.45/12.55h: Dutxa i vestidors
13.00h: Recollida al Molí Nou

Espais

Gimnàs ACG

Piscina les Comes
(c/Dinamarca 8 Igualada)

Piscina Molí Nou

(Carrer de Carles Riba, 68)
(Avinguda d'Àngel Guimerà, 127)

Objectius

★
★
★
★
★
★

Aconseguir que tothom gaudeixi del nostre club i les seves activitat.
Contribuir a l’autonomia, el creixement i el desenvolupament de cada
esportista amb el suport de noves vivències i experiències.
Potenciar les relacions d’amistat.
Potenciar la natació artistica en tots els seus aspectes i fer que els i les
esportistes surtin del campus satisfets d'haver-hi participat.
Pràctica de natació artística de forma tècnica i de diferents jocs/esports
de forma lúdica i recreativa.
Programació d’activitats individualitzades i de grup.

29 de juny

CAN MACIÀ /PUIG AGUILERA

6 de juliol

ANELLES D’IGUALADA

13 de juliol

VOLTA PER LA VETERINARIA FINS AL DOLORS MARTÍ

22 DE JULIOL

CAL TON

27 de juliol

No està inclos a la cuota
+/- 35,00€ (dinar i transport inclòs) TOT EL DIA

Que portarem?
DIMECRES (Sortida)
- Motxilla, esmorzar (preferiblement entrepà
i/o fruita) i cantimplora
- Cal anar vestit amb roba esportiva i calçat
esportiu ben lligat al peu.
- Crema solar posada de casa i el pot a la
motxilla
- Gorra

DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS
- Motxilla
- Esmorzar: Preferiblement entrepà i/o fruita. No es
poden dur diners per treure productes de les
màquines.
- Cal anar vestit amb roba esportiva i calçat esportiu
ben lligat al peu. El banyador posat de casa. Cal dur
roba interior de recanvi.
- Cantimplora d’aigua.
- El pot de crema solar a la motxilla.
-Xancletes, casquet de bany, ulleres de natació i
pinça pel nas
-Tovallola i/o xampú, pinta o raspall

DIVENDRES (Molí Nou)
-El banyador posat de casa, cal dur roba
interior de recanvi.
-Xancletes, no entraran amb el calçat que
portin del carrer.

NO CAL PORTAR
- Mòbils - Jocs - Objectes de valor Diners

-Ulleres de natació i pinça pel nas (opcional)
-Tovallola i crema solar

CABELL BEN RECOLLIT i TOT MARCAT

+Informació
★

★
★
★
★
★
★

Abans de l’inici de l’activitat, caldrà omplir la fitxa de les autoritzacions (full 3), s’haurà
de portar una fotocòpia de la targeta sanitària i cal que notifiqueu les al·lèrgies,
intoleràncies o altres, mitjançant un justificant mèdic.
Per a la recollida dels participants, si no son els tutors legals, s’ha d’omplir l’autorització
corresponent (full 4)
S’han de fer les setmanes seguides si es vol acollir al descompte. El torn número 6 només
té opció de pagament d'1 setmana
El cost de l’entrada de la piscina de divendres està inclòs en la quota setmanal de
campus
El cost de la sortida a Illa Fantasia del torn 5, del 25 al 29 de juliol, no esta inclosa a cap
quota (+/-35,00€)
Si algun dia un nen o nena ha d’arribar fora d’hora o bé ha de sortir abans, caldrà
comunicar-ho al coordinador o als monitors.
Si un nen o nena no pot fer una activitat concreta caldrà portar el justificant mèdic o de
la pròpia família amb el motiu, la durada i degudament signat.

INSCRIPCIONS AL FORMULARI DE LA WEB A PARTIR DEL 2 DE MAIG
PLACES LIMITADES
La reserva de plaça es farà per ordre d'arribada de la inscripció i del pagament de la reserva.

Per a que la reserva al campus sigui efectiva cal:
1- Emplenar el formulari que trobareu a la web
2- Fer la transferència de l'import mínim d’una setmana per a tramitar la reserva
(Socis 50,00€. No socis 55,00€. Concepte/referència: Nom i cognoms de l’infant)
3- Enviar el justificant al correu: mtrilla.acg@gmail.com
La resta de setmanes, si se n’ha triat més d’una, s’han de pagar abans del dia 27 de juny i enviar també
el justificant
El termini d'inscripcions es tancarà el 19 de juny o fins a exhaurir les places limitades.
AMB EL SUPORT DE:

+INFO:
654613977/anoiaclubgimnastic.cat/mtrilla.acg@gmail.com

