Preguntes freqüents

Com es tracten les al·lèrgies i les intoleràncies?
S’han de comunicar abans d’iniciar el campament. El Casal tindrà en compte les al·lèrgies i
intoleràncies i proposarà un menú adaptat.

Com s’organitzen les habitacions?
Les habitacions es faran tenint en compte l’afinitat i el sexe. A l’inici del campament, l’infant pot
escollir els amics amb qui dormirà.

Podran anar amb els amics al mateix grup?
Sí, podran anar junts, sempre que siguin del mateix grup d’edat. Hi ha dos grups d’edat:
Grup A: 8 , 9, 10 i 11 anys.
Grup B: 12, 13, 14, 15, 16 i 17 anys .

Quantes maletes han de dur?
Una maleta grossa per dur-ho tot.
I una motxilla petita per a les sortides a la platja, excursió, etc.

Com es donarà aigua per hidratar-se?
A l’hora de les menjades es donarà aigua potable tractada (osmosi).
Durant el dia, els infants podran omplir la cantimplora a la font que hi ha al casal, que és aigua
potable per beure.
Si un infant té mal de cap, se li donarà qualque medicament?
No, en cap cas els monitors donaran medicament sense autorització prèvia. Només s’administraran els
medicaments que s’hagin comunicat i autoritzat abans de l’inici del campament.
En el cas que un infant no es trobi bé, el duran al metge del municipi i s’informarà als
pares del diagnòstic i del medicament receptat pel metge.

Quantes sabates han de dur?
Unes esportives per fer esport.
Unes sandàlies de cada dia per anar còmodes.
I unes xancletes de dutxa i/o unes sabates per anar a la platja (poden ser les mateixes).

Necessiten sac de dormir o llençols?
Han de dur un sac de dormir d’estiu o llençols.

Quina és la ràtio monitor/infant ?
Hi ha 1 monitor/a per cada 10 participants.

Poden dur telèfon mòbil, tauleta o aparells electrònics al campament?
No, està prohibit.
En el cas que qualque infant dugui un aparell electrònic d’amagat i l’hi trobin, li requisaran el dispositiu i,
en acabar el campament, el recuperarà. L’organització no es fa càrrec dels desperfectes ocasionats en el
material.

Quin horari tenen els infants i quantes menjades faran?
Faran 4 menjades al dia.
Hora de despertar-se: 8.30 hores.
Hora d’anar a dormir: 23.00 hores.

Publicarem fotos en les xarxes socials dels infants durant el campament?
Sí, dos dies a la setmana publicarem fotos en les nostres xarxes socials.
FB: @EsportBaseConselldeMallorca
IG: @esportsmallorca
TW: @EBaseMallorca

Quants de banyadors han de dur?
Dos o tres. Per tenir un recanvi en el cas que estiguin banyats.

Quantes mudes han de dur?
Una muda de roba interior per cada dia.
Una camiseta màniga curta per cada dia.
3 o 4 calçons curts.
Camiseta de màniga llarga i/o calçons llargs, jaqueta (per si refresca el vespre).

Què passa si un infants s’enyora?
En el cas que un infant s’enyori, l’equip dirigent intentarà solucionar-ho al mateix campament. Si no
s’aconsegueix, dimarts horabaixa es telefonarà a la família per informar-la i prendre una decisió conjunta.

Les dutxes són mixtes?
Les dutxes estan separades, n’hi ha una per a nines i una per a nins.

