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Benvolgudes famílies, aquest estiu començarem una

nova edició del Campus CONEIX, organitzat per

l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre i amb la gran

col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre.

Ja ho tenim tot apunt per a que els vostres fills/es

passin un estiu fent allò que més els agrada.

Seguirem totes les mesures de seguretat del

COVID-19 per a que tot això sigui possible.

Explicarem de la forma més detallada possible totes

les activitats i les novetats per aquesta edició.



Què farem:

Practicarem i apendrem tècnica individual i col·lectiva

Situacions reals de partit

Valors i educació a través de l'esport

Companyerisme i noves amistats

Jocs aquàtics

Sortides en bici i caminant

AQUESTA EDICIÓ 2021

Us proposem un casal pels germans que assisteixen

al campus de futbol, per passar un estiu d'allò més

diferent, T'OFERIM la possibilitat de venir a disfrutar

dels jocs, treballs manuals, sortides, música, ball i

sobretot  MOLTA  XALERA.

Tot adaptat als criteris imprescindibles de seguretat i

protecció per a la seva realització en el context

d'excepcionalitat derivat de la pandèmia del COVID-19
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Tenim l'arribada a les 8.50h del matí

Començament de les activitats diaries a les 9h

Sempre que sigui necessari es farà una parada per hidratar-se

Esmorsar de les 10.45h fins les 11.15h

Aprofitant la creació del casal disposarem del servei d'acollida diaria per 1€

a partir de les 8h, qualsevol família que ho necessiti ho comunica el día anterior

i tindrem disponible el servei.

Cada setmana s'intentara fer una sortida, avisant en

antelació i donant informació del què es farà.

Cadascú ha de portar la seva ampolla d'aigua, tot i que

en tindrem per poder reomplir en cas de que es quedi

sense

Per seguretat es podrà fer ús dels vestidors, han de venir canviatsNO 

de casa

Avisar sempre que sigui possible si un nen presenta algun símptoma,

no pot assistir o fa tard.

Estarà prohibida l'entrada de públic i intentar respectar la distància de

seguretat al venir a deixar i recollir als alumnes.
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Es donaran 2 camisetes
a cada alumne i es
recomana portar
pantalons i mitjons negres

Portar calçat còmode i les
botes de futbol en una
bossa, els dies de piscina
portar xancles.

Arribada en mascareta que
sera obligatòria entre les
activitats programades
excepte menors de 5 anys

Portar gorra i protecció solar
posada obligatoriament per
començar el matí i desprès
d'esmorsar.

PER MÉS INFORMACIÓ
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