SUMMER CAMP TARRAGONA
què és? què hi fem?
El Summer Camp Tarragona és un Casal que coorganitzem el Club Natació Tàrraco i el
Col·legi Lestonnac.
Busquem l'excel·lència i la qualitat educativa del projecte, i per això volem fer del
Summer Camp Tarragona una proposta de qualitat, professional i engrescadora amb
contingut educatiu.
L'experiència del 2021 ens avala i ens dona eines per a seguir treballant i millorant. El
nostre objectiu principal són els infants i joves: que vinguin, s'ho passin bé i aprenguin
amb nosaltres.

PREGUNTES FREQÜENTS
les resolem!
El dijous previ a l’inici de l’activitat contractada, s’enviarà sempre un correu electrònic a
les famílies amb l’InfoSummerCamp, amb tota la informació necessària (horaris, material,
si hi ha alguna activitat extraordinària, etc.) Aquest document es penjarà sempre, també,
a la web www.cntarraco.cat

ÀMBIT LOGÍSTIC
L’ARRIBADA I LA SORTIDA, PER ON SERÀ?
*en cas de canvi, se n’informarà detingudament

L’acollida a les 08h es farà al CN Tàrraco
L’entrada a les 09h serà al Col·legi Lestonnac
La recollida les 13.30h d es farà a Lestonnac
La recollida a les 15h es farà a Lestonnac

COM ANIREM D’UNA INSTAL·LACIÓ A L’ALTRA?
Quan haguem de canviar d’instal·lació, emprarem l’entrada principal del CN Tàrraco i la
porta lateral del carrer del Portal del Carro del Col·legi Lestonnac
Hi haurà els monitors i les monitores dels grups, així com el personal de suport, per tal
de garantir la total seguretat durant el trasllat.

INSCRIPCIONS I CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
ELS NENS I LES NENES, HAN DE SER ALUMNES O SOCIS/ES DEL CNT?
No, poden venir nens i nenes de qualsevol escola
HI HA UN NOMBRE MÍNIM DE SETMANES A CONTRACTAR?
No, es pot contractar des d’una setmana fins a deu
A partir de la tercera setmana contractada hi ha un descompte del -10%
ES POT FER UN CANVI DE PACK, QUAN JA EN TENIM UN DE CONTRACTAT?
Sí, no hi ha cap problema en ampliar els serveis contractats
(passar de pack matí a pack menjador, per exemple)
ES POT CONTRACTAR L’ACOLLIDA MATINAL PER UN DIA?
Sí, avisant i fent el pagament el dia abans a la recepció del CN Tàrraco
QUIN PREU TÉ LA SETMANA 8?
En funció del pack contractat i de si hi ha descompte per germans, se’n pagarà la part
proporcional de tres dies (16, 17 i 18 d’agost)
POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
Si l'activitat encara NO ha començat, es retornarà un 80% de l'import (antelació
mínima de 5 dies lectius)
Si l'activitat ha començat, i es presenta un justificant mèdic que impedeix al nen/nena
continuar l'activitat, s'oferirà un canvi de dies. Si aquest no pogués ser, es retornarà un
60% de l'import de l'activitat no-gaudida.

ÀMBIT PEDAGÒGIC
QUINES ACTIVITATS ES DURAN A TERME?
La programació d’activitats és variada:
· Creativitat
· Piscina (NO és curset!)
· Iniciació esportiva/esports
· Jocs de pista
· Danses i cançons
· Activitats en anglès
· Robòtica
· Tastets de natació sincronitzada, waterpolo, judo
· Zumba
COM ES FARAN ELS PETITS GRUPS?
Dins dels grups de XICS, CANALLA i TEEN hi haurà petits grups per a realitzar les
activitats i així atendre millor els infants i joves. Els grups serna d’entre 10 i 15
nens/nenes (depenent de l’edat)
QUINA TITULACIÓ TENEN ELS MONITORS I LES MONITORES?
Els monitors i les monitores del Summer Camp Tarragona tenen la titulació de Monitor/a
d’activitats de lleure educatiu, monitors i monitores de natació i socorristes. L’equip el
complementarà personal de suport, que farà pràctiques de monitor/a de lleure i estada
a l’empresa
I SI EL NEN/NENA NO SAP NEDAR?
El CN Tàrraco disposa de material per garantir la flotabilitat dels nens i nenes

SERVEI DE MENJADOR
EL DINAR ON SERÀ? ÉS UN CÀTERING?
El dinar serà al Col·legi Lestonnac
Del servei se’n fa càrrec el Càtering Domingo, una empresa familiar que es dedica al
servei de càtering des de l’any 1982, i amb el que treballa el Col·legi Lestonnac durant el
curs
ES POT CONTRACTAR EL SERVEI DE MENJADOR PER UN SOL DIA?
Sí. Com a molt tard, a l’arribada a les 08h o a les 09h del mateix dia es podrà comprar el
tiquet a la recepció del CN Tàrraco

