INFORMACIÓ CAMPUS ESTIU HOQUEI 2020
A QUI VA DIRIGIT?
Dirigit per a nois i noies nascuts/des entre 2008 i 2015 (Ambdós inclosos)

DATES
Setmana 1 (5 dies):
Setmana 2 (4 dies):
Setmana 3 (5 dies):
Setmana 4 (5 dies):
Setmana 5 (5 dies):

29 de juny - 03 de juliol
07-10 de juliol
13-17 de juliol
20-24 de juliol
27-31 de juliol

HORARIS
De 09:00 a 10:30 h
De 10:30 a 11:00 h
De 11:00 a 12:00 h
De 12:00 a 13:30h

Activitat Hoquei
Esmorzar
Piscina *
Activitat Hoquei

*Donada la situació sanitària actual, l’horari de piscina es pot veure afectat per l’obertura del
TerrassaSports. En cas de no poder accedir-hi, es faran activitats al camp d’hoquei.

QUÈ CAL PORTAR?
•
•

•
•
•
•

Equipament Hoquei (Stick, canyelleres, bucal, ... etc)
Equipament Piscina
o Banyador
o Tovallola
o Xancles
o Casquet de bany
o Ulleres (opcional)
Ampolla d’aigua
Esmorzar
Crema solar (opcional)
Gorra (opcional)

REUNIÓ INFORMATIVA
Divendres, 19 de juny de 2020 a les 19:00h.
La reunió es realitzarà mitjançant videoconferència a través de la plataforma Zoom.

FUNCIONAMENT CAMPUS
El Línia 22 HC establirà tots els protocols sanitaris corresponents a la fase en que ens trobem en les dates
de l’activitat per tal d’oferir la màxima garantia i seguretat necessàries. S´hauran de seguir les mesures
especificades al document de “Protocol d’entrenaments” corresponent.

PREUS
SETMANES DE 4 DIES
SOCI
NO SOCI
56,70€
63,00€
SETMANES DE 5 DIES
SOCI
NO SOCI
70,90€
78,75€
SERVEIS OPCIONALS
Servei d’acollida, de 8:00h a 9:00h. El servei es realitzarà si hi ha un mínim de 3 nois/es.
SOCI
NO SOCI
Acollida
5,85€
6,50€

DESCOMPTES
Inscrits a l’escola de hoquei temporada 19-20 10% de descompte de l’import (Ja descomptat als preus de SOCI)
Campus complert 10% de descompte de l’import total
2n germà 5% de descompte de l’import total
A partir del 3r germà 10% de descompte de l’import total
Servei d’acollida el 50% al 2n germà i gratuït a partir del 3r germà.

Aquests descomptes son acumulables i s’aplicaran al preu de l’activitat pertinent

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS
Per mail a info@linia22.cat
PERÍODES D’INSCRIPCIONS: A partir del 10 de juny de 2020.

No s’acceptarà cap inscripció que no compleixi tots els requisits.

CONDICIONS PAGAMENT
SOCIS i NO SOCIS
1.

Pagament únic de la totalitat de l’import
• Transferència bancària en enviant comprovant bancari a info@linia22.cat
BANC SABADELL ES89 0081 0016 1100 0236 8946
Concepte: Campus Estiu + Nom nen/a
• Efectiu
Pagament en la recepció del Club

L’import de la inscripció haurà d’estar abonat en la seva totalitat abans de l’inici del Campus.
L’incompliment d’aquesta norma suposaria la baixa del nen/a inscrit/a.

BAIXES
▪

Perquè la baixa sigui efectiva, caldrà enviar un correu electrònic a info@linia22.cat

▪

Una vegada realitzada la inscripció (sigui quin sigui el període) davant d’una baixa justificada (amb certificat mèdic),
es penalitzarà el 10% del total de la inscripció a partir del moment en què es produeixi la baixa, en concepte de
despeses d’organització i d’ocupació de plaça.

▪

Abans de l’inici del campus, les devolucions dels imports de les baixes que es produeixin per voluntat pròpia es
veuran penalitzades amb un 20% de l'import total de la inscripció, en concepte de despeses d’organització i
d’ocupació de plaça.

▪

Una vegada iniciat el Campus, no es realitzaran devolucions per baixa voluntària.

L’organització del campus de hoquei del Línia 22 Hockey Club es reserva el dret de modificar la programació (activitats, horaris, etc.)
del mateix, en funció de les seves disponibilitats.

