
POLÍTICA ESPECIAL DE MODIFICACIONS, CANCEL·LACIONS I
MESURES ADOPTADES PER   L’ESPORTCAMPUS 2020   

La nostra primera intenció i en la que estem treballant és poder REALITZAR aquesta 9ª 
edició de l’ESPORTCAMPUS.

Davant la situació d’emergència sanitària en la qual ens trobem, i la incertesa que provoca
el  desenvolupament  de  les  mesures  i  accions  que  vindran  en  el  futur  derivades  del
COVID-19, redactem aquest document on es reserva el dret de modificar les següents
accions de l’Esportcampus:

 Anul·lació del Esportcampus de l’edició del 2020 (en cas d’obligació o recomanació
per part de les entitats i organismes del Govern) 

 Modificació de les setmanes ofertes i de les jornades (matí o tarda) en funció del
número d’alumnes apuntats.

 Modificació de l’edat d’entrada dels participants.
 Disminució o ampliació del número de places
 Modificació de la reunió informativa grupal, aquesta quedarà anul·lada, es farà amb

cita prèvia individual a cada família.
 Decissions  no  controlades  per  la  direcció  del  campus,  sino  per  les  autoritats

sanitaries i el gover com pot ser el servei de piscina (estarà oberta sempre que les
autoritats ho autoritzin).

 Possibilitat  d’exigir  als  pares  de  costejar les  despeses  de  la  contractació  d’un
vetllador  individual  pel  seu  fill/a  amb  diversitat  funcional  i/o  necessitats
específiques, en el cas que ho considerem oportú, per tal de complir amb totes les
mesures sanitàries .

 Ampliació de setmanes durant el mes d’Agost o Setembre a part de les que ja
estan ofertes.

 
Primeres mesures que adoptarem a l’EsportCampus:

   Realització de grups de 10 persones màxim i un monitor per cada 10 alumnes.
   Readaptació de les activitats per garantir els 2 metres de distància interpersonal.
   En cas d’algun positiu per Covid-19, us informarem i aïllarem ràpidament les       
persones que han estat en contacte i resseguirem la traçabilitat dels possibles 
contagis.
   No admetrem a cap participant que tingui possibles símptomes de Covid-19 ni 
tampoc els que hagin conviscut amb persones que n’hagin tingut en els últims 14 dies.
   Cada grup tindrà un responsable de seguretat i higiene.
   Controlarem la temperatura dels alumnes i monitors a l’arribada diàriament.
   Obligarem al rentat de mans abans i després de cada activitat.
   Obligarem l’ús de les mascaretes quan hi hagi risc de distàncies menors de 2 
metres, els nens hauran de portar-la des de casa amb el seu nom.
   Aquesta edició del 2020, per raons sanitàries no s’entregarà la samarreta del 
campus.



NORMATIVA INSCRIPCIÓ (POLITICA DE CANCEL·LACIONS)

 Per poder reservar la plaça, s’haurà de fer un pagament de 40€ en concepte de 
paga i senyal abans de fer el pagament íntegre de la nscripció.
 La paga i senyal no es retornarà en el cas que l’alumne finalment no vingui al 
campus i aquest hagi començat.
 Una vegada s’hagi iniciat el campus, si s’anul·la, es retornarà la part proporcional de
la inscripció dels dies que l’alumne hagi vingut al campus. Els alumnes que no hagin 
pogut gaudir de cap dia de campus, es retornarà el 100% de la inscripció.
 Si el campus s’anul·la abans de començar, garantim el 100% de devolució íntegre 
de la nscripció i de la paga i senyal.
 Si es realitza la totalitat del campus, un cop s’inicia no es retornarà cap import de la 
inscripció encara que l’alumne no pugui venir al campus sigui quin sigui el motiu.

Com  a  punt  de  referència  i  d’informació  habilitarem  com  cada  any  la  pàgina  web
www.esportcampus.com on s’anirà informant regularment a les famílies interessades i
inscrites de tots els canvis que es produeixin derivats d’aquesta situació i les diferents
restriccions que puguin haver-hi.

Amb el compromís de garantir la devolució íntegra o parcial en el cas d’iniciar-se el
campus, de totes les inscripcions i pagues i senyals en el cas d’anul·lacions per part
de les autoritats. 
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