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INTRODUCCIÓ

Benvolgudes i benvolguts,
En primer lloc, volem agrair-vos un any més la confiança que
heu dipositat en els casals del Reial Club Nàutic de Tarragona.
Tenim la sort de poder gaudir d'una ciutat i d'un entorn únic
per fomentar l'aprenentatge de les activitats nàutiques de
forma lúdica i amb la seguretat SEMPRE en primer lloc.
Estem segurs que tant si és la primera experiència com si ja
han vingut altres anys, les vostres filles i fills gaudiran d'una
experiència molt divertida i que recordaran molts anys.
Recordem que als Casals de Setmana Santa es practiquen
activitats nàutiques amb un nivell d'exposició a l'aigua menor
que a l'estiu.
UBICACIÓ

Ens trobem situats al Port Esportiu de Tarragona, a tocar de la
platja del Miracle, amb accés per la carretera del Moll de
Llevant (la carretera que porta al far de la ciutat).
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Podeu arribar a peu, amb transport públic (L22) o amb vehicle
particular. En aquest darrer cas, per tal de no col·lapsar els
accessos al club ni la carretera, l'Autoritat Portuària de
Tarragona habilita el pàrquing de tendals, situat a tocar del
club per realitzar un "kiss and ride", una parada breu que
permeti acompanyar als alumnes fins a l'entrada del club.
En cap cas es permetran parades de més de 10 minuts amb
risc de ser sancionat per part de l'APT.
Per tal d'evitar massificacions, les mares i pares no podreu
accedir a l'interior de les instal·lacions ni al començament ni a
la recollida.
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PROTOCOL ANTI COVID-19

1. No porteu als nens/es si presenten simptomatologia
compatible amb la COVID-19 o més de 37.3º de
temperatura.
2. A l'exterior els alumnes podran romandre sense mascareta.
Demanem en duguin de recanvi a la motxilla.
3. Els alumnes -per tal de no compartir ampolles d'aiguahauran de portar una ampolleta reciclable d'aigua, que en
cas de necessitar-ho serà reomplerta pel monitor al club.
*mesures condicionades a la normativa vigent la setmana del
casal.
QUÈ NECESSITEM?

Hauran de portar posada de casa una samarreta esportiva,
pantaló curt esportiu, sabates esportives, crema solar i
gorra.
A diferència dels casals d'estiu, als de Setmana Santa
no proporcionem samarretes als participants.
A més, cal posar a la motxilla una samarreta i pantalons de
recanvi, banyador, roba interior, crema solar, un bidonet
d'aigua ple, escarpins, tovallola i un petit necesser amb
estris d'higiene personal.
També serà necessari portar peces de fruita o entrepans
per tal de menjar a les parades que farem al llarg del matí.
Si prenen alguna medicació, caldrà donar-la al responsable
el primer dia d'activitat i avisar-lo prèviament al correu
indicat a la propera pàgina.
Recomanem posar el nom a tot el material que portin.
Aquest es deixarà en dos espais exteriors on també
aprofitaran per menjar a mig matí, hidratar-se, posar-se
crema solar, etc.
Farem entrades i sortides esglaonades.
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ENTRADES I SORTIDES

Establim una entrada i sortida esglaonada per tal d'evitar
acumulacions i coincidències de diferents grups.
1. MULTIESPORTS: Entrada a les 9:00 i sortida a les 14:00
hores.
2. STAGE DE VELA: Entrada a les 10:00 i sortida a les 14:00
hores.

RESPONSABLES DE GRUP

Cada grup tindrà un responsable durant els 4 dies.
En cas de necessitat, podreu contactar amb el responsable
general del grup al correu que facilitem a continuació:

ssanta@rcntarragona.org
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PREVISIÓ D'HORARIS

VELA

VELA
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