CAMPAMENT D’ESTIU RÒTOVA 2018

Informació campament:
El campament d’estiu estaria ubicat al MAS DE BORRÀS, una finca de
275 hectàrees a l’interior de Castelló. El formen la pròpia masia
(edifici central) al voltant de la qual es troben les cabanes de fusta i
altres instal·lacions.
El mas disposa de 4 salons, aules de treball, bar, menjador per a 150
comensals i 14 habitacions amb bany interior. A més, hi ha 24
habitacions a les cabanes de fusta, totes elles amb bany complet.

Per a qui?
El campament estaria destinat als xiquets i xiquetes d’entre 8 i 14
anys.

Quant?
El període d’acampada comprendria entre el 30 de juliol i el 5 d’agost.

Com?
L’Ajuntament de Ròtova es farà carreg de l’autobús per portar i
tornar els xiquets i xiquetes.

Metodologia del monitoratge:
Hi hauria tres tipus de monitors durant la setmana del campament:
1. Responsable del grup, enviat per l’Ajuntament de Ròtova.
2. Hi ha un monitor/a per cada 10 xiquets.
3. Cada activitat tindria el seu monitor expert.

Activitats:
Tallers.

Piragüisme.

Minigolf.

Iniciació al rappel i a l’escalada.

Tir en arc

Teatre a l'aire lliure.

Jocs.

Visites culturals.

Barranquisme.

Piscina.

Circuit d’aventura.

Futbol, basket i voleibol.

Btt.

Excursions guiades.

Itineraris mediambientals.

Tirolina.

Natació.

Nits d’estels.

Tirolina.

Itineraris mediambientals.

Alimentació:
-Menús dissenyats per nutricionistes.
-5 menjars al dia.
-Barra lliure de fruita durant tot el dia.

Urgències mediques:
El Mas disposa de dos farmacioles amb tot tipus de material mèdic
per a cures.
El Centre de Salut està al mateix municipi on està situada la finca.
L’hospital està a 10 minuts amb cotxe.
El camp de futbol està preparat per a fer d’heliport.

BASES:

1. S’ofereixen 25 places.
2. Tindran prioritat de plaça tots aquells xiquets i xiquetes
empadronats a Ròtova que hagen estat inscrits en l’escola d’estiu del
municipi.
3. Prioritat als empadronats a Ròtova.
4. L’Ajuntament de Ròtova es farà carreg del 10% del preu total del
campament per xiquet/a.
5. L’Ajuntament de Ròtova es farà càrrec d’un 5% addicional als
xiquets que porte germà/na.
6. Per tal d’assegurar la reserva de plaça s’hauran d’abonar 50 €.

Preu:
Preu total: 248,60 € per xiquet/a.
Preu menys el 10%: 226 € per xiquet/a.
Preu menys el 15% (per germà): 211 € per xiquet/a.

Número de compte BBVA:
ES44 0182 5941 4602 0046 3994
En la reserva posar: Nom del xiquet/a reserva campament 18

