2022
EDATS I GRUPS:
Infants i joves nascuts del 2006 al 2012. Es faran diferents grups segons l’edat.
LLOC:
Pistes del pavelló esportiu, piscina del Complex Esportiu i platges del Masnou.
DATES:
Dos torns de dues setmanes cadascun (de dilluns a divendres):
• Primera quinzena de juliol: del 4 al 15 de juliol.
• Segona quinzena de juliol: del 18 al 29 de juliol.
INSCRIPCIONS:
• Per acollir-se a les bonificacions, cal estar empadronat al Masnou i cal fer la
inscripció del 23 al 31 de maig.
• Amb caràcter general, la inscripció comença el 7 de juny i fins a exhaurir places.
PREUS PER QUINZENA:
CAMPUS de 9 a 13 h
General

Preu

Bonificació

133,10 €

Empadronats al Masnou *

99,83 €

25 %

Empadronats al Masnou, famílies nombroses o monoparentals*

89,85 €

25+10 %

Preu

Bonificació

CAMPUS de 9 a 15 h, amb servei de menjador
General

193,60 €

Empadronats al Masnou

145,20 €

25 %

Empadronats al Masnou, famílies nombroses o monoparentals

130,68 €

25+10 %

BONIFICACIONS aplicades als preus de les quotes del Fakaló:
• Bonificació del 25 % per a les inscripcions dels infants i joves que
estiguin empadronats al Masnou.
• Bonificació del 10 % sobre el preu de bonificació del 25 % per a les inscripcions
dels infants i joves de famílies nombroses i monoparentals empadronades al 		
Masnou. Es comprovarà la vigència del carnet acreditatiu corresponent, que
s’ha d’adjuntar a la resta de documentació.
Les bonificacions s’apliquen en el mateix moment de la inscripció.
• Si es comprova que no es té alguna de les condicions de bonificació, la
inscripció quedarà automàticament anul·lada i la plaça es perdrà. Es tindrà
dret a la devolució de l’import pagat i a fer una nova inscripció, si encara hi
hagués places disponibles.

INSCRIPCIONS
Les places disponibles s’aniran omplint per ordre d’inscripció. La inscripció es fa
en línia a través del web http://esports.elmasnou.cat.
• Excepcionalment, si algú no té possibilitat de connectar-se en línia, pot trucar al
Complex Esportiu, al 93 557 18 60, i demanar cita prèvia per fer-la presencialment.
És important sol·licitar-la com més aviat millor, perquè la cita prèvia no garanteix
ni reserva la plaça fins que no es completa la inscripció i sempre hi ha
la possibilitat que ja no quedin places.
TERMINIS D’INSCRIPCIÓ:
• Primera i segona quinzena per a participants empadronats al Masnou que
vulguin optar a les bonificacions del preu: Del 23 de maig a les 00.01 h al 31
de maig a les 23.59 h, o fins a exhaurir places.
• 1a quinzena: El 7 de juny a les 00.01 h fins a exhaurir places s’obriran inscripcions
per a tothom, sense preferència per a participants empadronats al Masnou.
• 2a quinzena: Del 7 de juny a les 00.01 h al 3 de juliol a les 23.59 h o fins a
exhaurir places, s’obriran inscripcions per a tothom, sense preferència per
a participants empadronats al Masnou.
PAGAMENT:
Amb targeta de crèdit o dèbit, en el moment de fer la inscripció en línia o
excepcionalment al Complex Esportiu, qui tingui cita prèvia.

Documentació imprescindible que s’ha d’enviar les 48 hores següents d’haver fet
la inscripció a campusfakalo@gmail.com, indicant el nom i cognoms de la persona inscrita:
1. Foto del DNI per les dues cares d’una persona adulta responsable
(pare, mare o tutor/a legals).
2. Foto del carnet de vacunacions del participant actualitzat + full on
consti el seu nom i cognoms.
3. Foto de la targeta sanitària o el document sanitari equivalent de l’infant,
per ambdues cares.
4. Foto de la cara del participant tipus foto de carnet recent.
5. En cas d’alguna prescripció mèdica (al·lèrgia, intolerància, medicació…),
foto del full mèdic que ho indiqui.
** S’aniran gestionant i responent els correus segons l’ordre de rebuda, al llarg
dels 7 dies següents.
CAPACITAT DEL CAMPUS ESPORTIU:
El màxim d’inscripcions per cada quinzena és de 170, i d’aquestes, 40 són amb
menjador.
En funció de les mesures i restriccions que hi hagi vigents al mes de juliol degut a
la pandèmia per la COVID-19, el nombre màxim d’inscrits pot variar, ja que haurem de complir la ràtio requerida per les autoritats competents.
ACTIVITATS I EXCURSIONS: Durant el Campus, s’organitzaran activitats lúdiques
i esportives: bàsquet, surf de vela, patí català, tennis, vòlei platja, futbol, judo,
waterpolo, caiac, futbol americà… Hi haurà una excursió d’un dia cada quinzena,
ja inclosa en el preu del campus.
INFORMACIÓ: Per a qualsevol dubte o suggeriment us podreu adreçar a la pàgina
http://esports.elmasnou.cat, escriure’ns als correus info.esports@elmasnou.cat /
campusfakalo@gmail.com o trucar al Complex Esportiu, al 93 557 18 60.
Un cop acabades les inscripcions, l’empresa es posarà en contacte amb totes les
persones inscrites i els enviarà tota la informació, la programació d’activitats i
l’assignació de grups. Igual que els darrers anys, NO hi haurà reunió informativa,
perquè s’enviarà tot ben explicat per correu electrònic.
Un cop exhaurides les places, o tancat el termini d’inscripció, s’obre una llista
d’espera, per si hi hagués alguna baixa. Per poder accedir-hi, s’ha d’escriure un
correu electrònic a campusfakalo@gmail.com, indicant nom i cognoms del participant, quinzena que vol i data de naixement.

