
CAMPAMENT D'ESTIU A LA 
SERRA DE MARIOLA

MASIA EL RELLEUERO (Alcoleja)

Instal·lació : masia EL RELLEUERO, amb més de 250.000 m2, disposa de menjador, dutxes, banys,
pista de tenis, zones esportives i àrees a l'aire lliure per a realitzar tot tipus de jocs en la naturalesa.
 
Allotjament : en tendes de campanya en règim de pensió completa. 

Activitats :  activitats d'educació ambiental:  excursions de bicicleta de muntanya,  tirolina,  tir  amb arc,
taller de cuina, senderisme....

Activitats d'animació: tallers de teatre, balls de saló, música
Activitats culturals: tallers d'argila, de premsa...
Activitats esportives: natació, ping pong, voleibol, tirolina, senderisme...
Itineraris i excursions: visites al molí de Mató, al toll de Sella i Alcoleja.
Activitats de nit: vetlades, focs de campament, assalts al castell, contacontes....

Monitors : 3 monitors titulats en oci i temps lliure
1 director de campament
1 monitor esportiu
1 auxiliar de clínica
1 cuinera

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.

Segurs: responsabilitat civil i accidents 

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



Edats/dates :  de 12 a 15 anys 
de l'1al 10 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 del campament a fi de donar-hi tota la informació i respondre qualsevol dubte.

MATERIAL NECESSARI PER AL CAMPAMENT .

• Sac de dormir i manta
• Pantalons curts i camisetes de mànega curta i NO de tirants per a evitar cremades i escaldats.
• Un xandall o pantalons llargs i jersei de mànega llarga.
• Roba interior, una muda per cada dia d'estada i una o dos més (inclou calcetins).
• Sabatilles d'esport (més d'un parell).
• Banyador, tovallola piscina i xancletes d'aigua preferentment cordades.
• Pijama.
• Gorra.
• Bossa d'higiene personal completa amb tovallola de dutxa i mà.
• Llanterna i recanvi de piles (opcional).
• Crema solar i crema o loció antimosquits.
• Cantimplora.
• Impermeable.
• Bossa per a la roba bruta.

TOTA LA ROBA I ELS OBJECTES PERSONALS MARCATS AMB EL NOM DEL XIQUET/A
- Estaran al camp, a l'aire lliure, per tant, recomanem que la roba siga còmoda i apropiada per al camp, 

preferiblement NO a estrenar, i encara que siga estiu, convé incloure alguna muda d'abric.
Cal tindre en compte: no tenim servei de bugaderia, només casos urgents.


