
 

SORTIDA WATERWORLD 

-LLORET DE MAR- 

Benvolgudes famílies:  

Us informem que el DIMECRES 20 de JULIOL del 2022, es realitzarà la sortida voluntària a 

Waterworld de Lloret de Mar, pels joves de l’Espai Jove. Per poder participar en aquesta 

sortida, cal retornar l’autorització degudament omplerta i signada i realitzar el pagament per la 

pàgina web o a la recepció del club.  

• INSCRIPCIÓ I PAGAMENT: data límit dia 13/7 

• PREU: 30€ Inclou: entrada al parc, transport, assegurança i monitoratge.  

• HORA SORTIDA: A les 8:45h al lloc habitual per passar llista i marxar.  

• HORA ARRIBADA: A les 19h al lloc de recollida habitual.  

• ACTIVITAT: L’objectiu de la sortida és passar una jornada lúdica al parc aquàtic, on els 

joves aniran en tot moment acompanyats dels monitors/es responsables. A Water 

World podrem gaudir de diferents atraccions úniques a Europa com: muntanyes russes 

aquàtiques, els tobogans més alts del continent, piscines d’onades, rius ràpids, els 

Kamikaces i les fantàstiques pistes toves. Un conjunt d’atraccions orientades tant per a 

públic infantil com per a l’adult.   

• MATERIAL NECESSARI PER A LA SORTIDA:  

o Roba: samarreta de l’Espai Jove, banyador, calçat còmode per anar pel parc 

aquàtic 

o Motxilla amb: esmorzar, dinar, aigua i muda de recanvi. Poden portar diners per 

prendre un gelat després de dinar (ho guardarem en una taquilla conjunta).  

(És necessari retornar signada aquesta autorització per tal de poder participar a la sortida) 

 

SORTIDA WATERWOLRD – LLORET DE MAR 

 

En/ Na:_____________________________________________, amb DNI nº________________ 

com a pare/mare/ tutor/a del jove_________________________________________________ 

del grup de l’Espai Jove del C.N. Caldes:  

Autoritza al seu fill/a a poder participar, amb la resta de companys/es del seu grup, a la sortida 

programada per l’Espai Jove del C.N. Caldes a Water World (Lloret de Mar) el dimecres 20 de 

juliol del 2022.  

FORMA DE PAGAMENT:    ⃝ TPV (WEB) ⃝ RECEPCIÓ CLUB 

Data i signatura,  

 

_________________________________, a__________ de___________ de__________. 


