
CAMPAMENT DE MULTIAVENTURA
A PARCENT

Instal·lació :  VITALPARCCENTRE, parc d'aventura

 
Allotjament : alberg  de  campanya  militar  amb  matalafs  1,80  x  0,90  x  2,5  m.  Règim  de  pensió
completa. 

Activitats : activitats esportives, tir amb arc, circuits multiaventura, rocòdrom, ruta BBT,  tirolina de 80 m,
cavalls, piscina, activitats nocturnes, passeig amb catamarà, etc.

Monitors : 7 monitors titulats TACAF i en temps lliure i animació
2 titulats ADAFE
2 titulats grau mitjà muntanya amb escalada
2 socorristes

Ràtio : un  monitor  per  cada  10 participants.  A més,  els  grups  estan  supervisats  les  24  hores  per
monitors.

Menjars :  pensió completa amb menús elaborats per cuiners professionals. Cinc menjades diàries. El
règim començarà amb el dinar del primer dia  per a finalitzar en l'esmorzar de l'últim. Menús adaptats a
xiquets amb règims especials.

Assegurances: responsabilitat civil i accidents 

Desplaçament : amb autobús tant l'eixida com la tornada.

Edats/dates :  de 15 a 17 anys 
del 18 al 27 de juliol

Nombre  de places :  25 places per grup +  5 places que es reserven  a Acció Social (d'aquestes les que
es queden sense cobrir s'acumulen al torn general). 

Preu :  50,00 € per participant

Terminis d'inscripció:  s'haurà de fer una preinscripció entre l'1 i el 10 de juny, personalment, a la
Unitat d'Activitats del Centre 14. Amb la inscripció es donarà un número d'orde y només es concederan
dos números per persona. El dia 13 de juny es farà un sorteig, a les 11.00 hores, i es traurà un número a
partir  del  qual  s'assignaran  les  30  places  correlativament.  Els  adjudicataris  de  la  plaça  hauran
d'arreplegar la documentació a omplir i fer el pagament del campament entre 14 i 17 de juny, entre les
9.30 a 13.30 hores a la Unitat d'Activitats del Centre 14. 

Nota :  dies abans de l'inici  del campament, es mantindrà una reunió informativa amb els pares i  els
responsables a fi de donar-hi tota la informació i respondre qualsevol dubte.



MATERIAL NECESSARI PER AL CAMPAMENT .

Motxilla

Sac de dormir

Estoreta o matalafet

Sabatilles esportives (si té calçat de muntanya també)

Calcetins (ACAMPADES 1 PER DIA)

Camisetes (ACAMPADES 1 PER  DIA)

Roba interior (una muda per a cada dia)

Pantalons llargs

Pantalons curts

Gorra

Bermuda

Bossa d'higiene personal (pasta dents, raspall, xampú, protecció solar, etc...)

Tovallola

Cobert, plat i got d'acampada, cantimplora o dispensador d'aigua

Una caçadora + una dessuadora  per a la nit

Llanterna

Banyador+ xancletes de piscina

Si és possible en motxilla (no maleta gran)


