Club Natació Caldes
Zona Esportiva s/n
08140 Caldes de Montbui
Tel./Fax. 93.865.04.23
cncaldes@cncaldes.cat

5È+6È - SORTIDA PARC AQUÀTIC ILLA FANTASIA
(VILASSAR DE DALT)
Benvolguda família,
Us informem que el proper DIJOUS dia 22 de juliol de 2021, s’ha preparat una sortida voluntària al parc
aquàtic ILLA FANTASIA de Vilassar de Dalt, pels nens i nenes de 5è i 6è. Per poder participar en aquesta
sortida, cal realitzar la corresponent matrícula i pagament, mitjançant la web del C.N.Caldes.
Heu d’entrar a la web https://cncaldes.cat/casals i clicar damunt de la sortida del grup del vostre fill/a.
Cliqueu a INSCRIURE’S i haureu d’iniciar sessió amb el mateix usuari i contrasenya amb el que vau entrar
per fer la matrícula. Un cop dins, ompliu les dades que es demanen i realitzeu el pagament.

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT: Data límit dia 7 de juliol. Les places són limitades.
PREU: 25€. Inclou: entrada al parc aquàtic, transport i assegurança.
HORA DE SORTIDA: Es trobaran al lloc habitual a les 8:40h. A les 9:15h marxaran.
HORA ARRIBADA: A les 18h. El lloc de recollida serà la terrassa del menjador.
ACTIVITAT: L’objectiu de la sortida és passar una jornada lúdica en aquest parc aquàtic, on els nens/es
NO es mouran lliurement pel recinte, sinó que aniran en tot moment acompanyats dels monitors/es
responsables, i aniran recorrent en petits grups les diferents atraccions que hi ha dins del parc.

Material necessari per la sortida: Nosaltres portarem càmera de fotos. NO es guardarà RES a les taquilles.
- MASCARETA (per poder compartir l’autobús amb els altres grups de 5è i 6è).
- Roba (SAMARRETA de l’escola d’estiu) i calçat còmode.
- Bossa amb: esmorzar, dinar i aigua.
- Banyador (posat sota la roba).
- Tovallola.
DINERS: poden portar un moneder petit amb diners per comprar un GELAT. Aquests moneders, es
guardaran tots junts dins d’una bossa en una taquilla, i la clau la guardarà un monitor/a. Poseu-hi el nom.

Per qualsevol dubte, podeu passar per la secretaria de la Font dels Enamorats o bé trucar i parlar amb la
coordinació directament.
Esperem passar-ho molt bé!!
Direcció de l’Escola d’Estiu C.N.Caldes

5È+6È - SORTIDA PARC AQUÀTIC
ILLA FANTASIA (VILASSAR DE DALT)
En / Na: ______________________________________________ , amb DNI nº ___________________
com a pare/mare tutor/a del nen/a ______________________________________________________
del grup de _______________ de l’Escola d’Estiu del C.N.Caldes,
Autoritza al seu fill/a a poder participar, amb la resta de companys/es del seu grup/classe, a la sortida
programada per l’Escola d’Estiu del C.N.Caldes a ILLA FANTASIA, el proper dijous 22 de juliol de 2021.

Data i signatura,

_________________________, a ______ de ______________ de _________ .

* Els nens/es amb servei de menjador FIXE: si voleu pícnic, ho heu hagut de marcar en el moment de fer la
inscripció a la sortida. Si no ho heu marcat, entendrem que portaran el dinar des de casa i no tindreu
pícnic.

