Campus de Rugby
• Del 27 de Juny 29 de Juliol 2022
Horari de 9’00h a 14’00h
(amb acollida de matí)

Camp Nou Santa Bàrbara (camp de rugby)

ZONA DE JOC SCCL
Telf: 617981053
www.zonadejoc.com
E-mail: zonadejoc@hotmail.com
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EQUIP DE MONITORS
Els nostres monitors son professionals del sector, amb anys d’ experiència tant en el món infantil com
en el món del lleure, així com els especialistes en esports, tallers, infants amb necessitats especials i
d’ altres activitats. Tots ells compten amb la titulació corresponent.
La nostra prioritat és que els nens creixin a gust i en convivència amb la societat on viuen, que
aprenguin valors tan essencials com el companyerisme i el respecte a les persones i que siguin crítics
amb el món on viuen. Sempre, a través dels jocs, tallers, històries i aventures que vivim en totes les
nostres activitats, perquè creiem que aquesta és la millor manera d'educar.
Totes les nostres activitats inclouen
*Director/a de lleure titulat/da i experimentat/da.
*Equip de monitors/es titulats/des i especialitzats/des.
*Assegurances de RC i accidents incloses.
*Notificació amb inspecció de joventut.
*Certificat de delictes sexuals
*Atenció a les famílies
*Curs de sanitat en covit-19

CAMPUS RUGBY CLUB SITGES
Arriba l’ estiu i els infants disposen de molt temps lliure, així doncs, aquest any oferim un
Campus de Rugby . Amb aquest campus, volem apropar la pràctica del rugby
( seven,Touch,futbol gaèlic etc ) a tots els infants i joves d’entre 3 i 12 anys ja siguin nois o
noies tots ells tenen capacitats i habilitats per poder practicar aquest esport. Ja siguis
jugador/a o vulguis conèixer un esport nou, t’esperem!
Treballarem el desenvolupament motriu, mitjançant entrenaments específics, jocs i activitats
diverses. Es tracta d’aconseguir que els infants gaudeixin o coneguin l’esport i companys
sense oblidar la millora tècnica esportiva.
Cada dia, els alumnes realitzaran sessions tècniques, treball tàctic, condicionament físic,
activitats lúdiques, jocs d’aigua i situacions de joc.
Comptarem amb la presència de jugador i amics del club del primer equip, especialistes en una
habilitat o posició específica per poder profunditzar en la formació d’aquesta tècnica.
També ens explicaran les seves vivències i la seva manera de viure el rugby.
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MITJANS I GRANS
HORARI
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DIMARTS

DIMECRES

9’00-9’15

Entrada

9’15-9’30

Explicació del dia

9’30-10’00
10’00-11’00
11’00-12’00

DIJOUS

DIVENDRES

Esmorzar
Iniciació al rugby

Activitats esportives

Taller/manualitat Tecnificació rugby

Jocs d’aigua

Platja/seven

Jocs d’aigua

Jocs d’aigua

Tall er/ man ual

12’00-13’00 Activitats esportives

Taller/manualitats

13’00-14’00

Iniciació al rugby

Tecnificació de
rugby

Iniciació al
rugby
Taller/manualitat

Tecnificació
de rugby

Campionat setmanal
3er Temps

-Iniciació al rugby ( amb o sense pilota): jocs tradicionals que ens permeten ensenyar a
tots els infants la pràctica dels diferents esports dels quals eniniciarem durant les
següents setmanes
-Tecnificació de rugby ( amb o sense pilota) : activitats molt més específiques per
millorar les habilitats motrius de tots els participants (passades, recepció, xut etc..) .
- 3er Temps: Cada divendres després del partit tots els jugadors/es gaudirem de la festa,
amb música, jocs, gimcanes, pica pica , etc . Així entre tots el jugadors fomentarem el
companyerisme.
- Campionat: tots el divendres celebrarem un campionat tant de rugby .Al final del
campionat farem una petita entrega de diplomes als participants del Campus
-Jocs d’aigua: una gran quantitat de jocs i activitats on refrescar-se i viure sensacions i

experiències ( rugby splash, relleus aquatics, gymkanes aquatiques (gymwater), guerra d’aigua ).

Del 27 de Juny 29 de Juliol 2022
PREU

HORARI
Matí

9'00-14'00h

Acollida matinal
•
•
•

Setmana

PREU
Esporàdic

95,00 €

25,00 €

20,00€

8,00 €

Descompte soci actiu temporada 2022-2023____________ 10%
Descompte germà NO soci _________________________5%

La DATA D’INSCRIPCIÓ és fins el 17 de Juny . Un cop començat el casal es podrà apuntar als
infants si queden places i sempre amb una setmana d’antelació per poder organitzar i

•
•
•
•
•
•
•

coordinar el casal.
Podeu abonar el total del casal fins el dia 17 de Juliol. Sinó no es donarà com vàlida. Un cop
començat s’haurà de pagar la totalitat abans de cada setmana.
Oferim 100 places setmanals.
Sinó arribem a un mínim de 35 infants , no es podrà realitzar el casal i es tornaran la totalitat del
pagament.
Un cop començat el Casal NO ES RETORNARAN els diners en cas de baixa voluntària. Només
es retornaran per hospitalització , i es retornarien les setmanes no utilitzades.
Totes les inscripcions han de portar la documentació demanada, sinó, no es donarà com a vàlida.
Les inscripcions es poden fer arribar via e-mail, a l’adreça: zonadejoc@hotmail.com (amb
la documentació signada i escanejada)
Esporàdics: El pagament s’efectuarà el dia que es porti l’ infant al Casal.

Número de compte: ES92-0081-0063-2500-0202-1409

