INFORMACIÓ CAMPUS ESTIU 2022
Benvolgudes famílies,
Una vegada formalitzada la inscripció del vostre/a fill/a al campus de ciclisme JUFRÉ CYCLING,
us detallem informacions del vostre interès.
HORARI
L’activitat és de 9.00 a 13.00 h. Si us cal, hi ha servei d'acollida a partir de les 8.30 h i servei de
permanència, de 13 h fins a les 13.30 h. Aquest servei és gratuït però cal comunicar-ho al
WhatsApp 609 890 810 (Josep Jufré).
ABANS DE SORTIR DE CASA
Han de portar roba còmoda, la bici, el casc, guants curts, esmorzar, un bidó o ampolleta d’aigua
i una petita motxilla ( A l’escola en tenim per vendre a 15€, adjuntem una foto) que es pugui
utilitzar tot anant amb la bici, ja que si fem alguna sortida se l'han de poder emportar. També
us demanem que abans de marxar de casa mengin alguna cosa, que es posin crema solar d’alta
protecció.
Pel que fa a la bicicleta, l’heu de portar en bones condicions, (rodes, frens, cadena engreixada i,
si tenen canvis, que funcionin correctament). El nois i noies de 10 a 14 anys és convenient que
portin una càmera de recanvi per si punxen la roda.
ORGANITZACIÓ
Distribuirem els infants en grups. Cada grup tindrà un monitor o monitora de referència durant
tota la setmana.
A l’hora de fer els grups tindrem en compte les afinitats i/o amistats. Tot i així, tots els
suggeriments en la confecció de grups ens els podeu fer arribar via WhatsApp. Escriviu el nom
del nen/a, amb qui vol compartir grup.
El diumenge previ a l’activitat us enviarem un mail amb el grup que va el vostre/a fill/a, també
el mateix dilluns, en arribar a l'escola, indicarem als infants quin és el seu grup i on han d’anar a
buscar el seu monitor/a de referència.
Les sortides a la una seran graduals per grups. Els acompanyants no podeu entrar al recinte en
el moment de portar o recollir els nens. Els veureu en tot moment a través de la porta principal
de la instal·lació.

INSTAL·LACIONS
L’activitat es fa principalment a la zona esportiva de Vic, al C/ Mas de Bigues s/n (davant de
Frigorífics Ferrer) i també es fan algunes sortides per l’entorn. Podreu deixar la bici a les
instal·lacions de l’escola, si bé cal que tingueu present que no ens fem responsables si ens
entressin a robar o els passa alguna cosa, tot i que per la vostra seguretat la casa queda en un
recinte tancat i amb una alarma connectada a una central d’alarmes. Us demanem que acordeu
amb els vostres fills/es si la bici es queda a l'escola o no.
COMUNICACIÓ
La comunicació amb les famílies és important. Posem a la vostra disposició un telèfon mòbil amb
WhatsApp on us atendrà en Josep Jufré, responsable de la secció de ciclisme i dels campus.
També us atendrà a l’entrada i sortida de l’activitat.
Us aconsellem que deseu aquest mòbil a la vostra agenda del telèfon, ja que a vegades podríem
enviar informació a través del WhatsApp i ho faríem mitjançant una “llista de difusió”. Si voleu
rebre els missatges, ens heu de registrar a la vostra agenda del mòbil. Si no deseu el número a
l'agenda, no els rebreu.
Mòbil i WhatsApp: 609 890 810
Correu: jufre@vicetb.cat
PROTOCOL COVID-19
En primer lloc, us recordem que l'alumne/a no pot venir si té algun símptoma de COVID-19.
També ens heu d'informar de qualsevol variació de l’estat de salut de l’alumne compatible amb
la simptomatologia COVID-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de
COVIDA-19 en algun contacte estret.
APARCAMENT
En els últims campus vam rebre un avís de la Policia Local de Vic, en què se’ns advertia que
aparcar en doble fila o a sobre la vorera comporta un perill per als nens i nenes que entren a fer
l'activitat. Per aquest motiu, la Policia sancionarà tot vehicle aparcat incorrectament (encara que
tan sols siguin just cinc minuts). L’import de la sanció és de 200 €.
Des de l’Escola hem senyalitzat una zona d’aparcament a tan sols 100 metres de l’entrada
principal, on no hi ha cap mena de perill i amb lloc per a tothom.
EQUIPACIÓ DE L'ESCOLA DE CICLISME
També us volem fer saber que tenim a la venda l’equipació de l'escola, disposem de guants,
mitjons, culot i mallot. Els preus són 15 € guants curts, 30 € el mallot i 35 € el culot en talles fins
a la talla XS. Pel que fa a les talles S i M els preus són: mallot 37 € i culot 43 €. Si hi esteu

interessats, es pot comprar a la mateixa escola durant tot l’any o en la setmana del campus en
horari preferiblement de 13.00 a 13.30 h.
També disposem d'una motxilla per a totes les edats i molt practica per portar amb bici. Preu
unitat 15€

Per a qualsevol consulta, ens podeu trucar, enviar un WhatsApp o bé un correu electrònic.
Moltes gràcies per la vostra confiança.
Atentament,
Josep Jufré

