
El Casal/Campus és un espai on els nens gaudeixen de l’entorn i aprenen els secrets del medi ambient relacionant-se amb
nous amics i compartint activitats a l’aire lliure. Es faran tota mena d’activitats,  tallers i jocs, principalment enfocats a
donar a conèixer el mar i la natura. Conèixer ens porta a estimar i estimar a protegir. 

DATES DEL CASAL                                   23 de juny al 10 de setembre 2021 
Els dies festius: 24/07, 05/08, el casal es mantindrà obert. 
Les places s’assignaran per ordre d’inscripció, procés que quedarà validat un cop fet el pagament.
 
TIPUS DE CASAL/CAMPUS I EDATS                           4-17 anys (2004 al 2017) 
Kids.             4 a 6 anys (4 anys complerts)  (2015-2017) 
Estiu.           7 a 12 anys                             (2010-2014)
Esportiu.  13 a 14 anys                            (2007-2009)
Júnior.       15 a 17 anys                            (2004-2006)
Vela.              8 a 17 anys                            (2004-2013)
Surf/Sup.    8 a 17 anys                            (2004-2013)

* Inscripció de un mínim de 4 infants a cada Casal/Campus per fer grup setmanal. En al cas del Casal de tarda el mínim es
de 5 infants.

INFORMACIÓ ÚTIL 
Els Casals Campus es poden combinar, essent un al matí i el Casal Estiu/Esportiu per la tarda, excepte els Casals de Kids i
Júnior.
Opció d’acollida de 8 a 9 h, totalment gratuïta.

NOVETATS 2021
Aquest any els Casals gaudiran d’1h de Ioga setmanal.
Els Casals d’Estiu i Esportiu durant els mesos d’agost i setembre, tindran un preu ESPECIAL reduït de 70 €, i per les tardes
es redueix el temps a 2 hores i el preu a 40 € durant tot l’estiu.

FESTA SETMANAL DE CASAL 
Setmanalment, els divendres (si la situació de la pandèmia ho permet), acomiadarem la setmana del Casal amb una festa a
la platja i un sorteig per cada grup de Casal/Campus, d’una baixada amb Rafting a Llavorsí. Per gaudir del premi els nens
hauran d’anar acompanyats d’un adult. Validesa del 1 de setembre fins al 10 d’octubre. 

FESTA FINAL DE CASAL 
Gran Festa (si la situació de la pandèmia ho permet) , a la platja, d’acomiadament del Casal/Campus amb un Gran sorteig
final de temporada d’un Cap de setmana, de divendres a diumenge, a Llavorsí amb allotjament i activitats incloses. El
premi està valorat en 650 €. Validesa del 1 de setembre fins al 10 d’octubre. 

INFORMACIÓ – CASAL/CAMPUS ROCROI 2021



Modalitats de pagament: 

DESCOMPTES 
Les inscripcions que es realitzin abans del 31 de maig, es beneficiaran d’un 2x1 d’activitats en el nostre centre de Llavorsí,
amb caducitat el 31-7-2021. Aquest descompte només serà efectiu si el pagament de l’inscripció es fa durant el mes maig. 
Descomptes per a germans: El segon germà te un 10 % de descompte  i el tercer un 20 % sobre el preu corresponent. 
Descompte de un 10 % per a famílies monoparentals.
Els descomptes no s’apliquen al servei de menjador.

RECÀRRECS 
Recàrrec de un 20 %, sempre que hi hagi places, per a totes les inscripcions pagades a partir del dimecres de la setmana
anterior a la setmana d’inici del Casal/Campus escollit per a cada família.
 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 
Dinar (13- 15h): Menú infantil + Monitoratge i activitats de migdia (2hores) 
1 Setmana 40€ (8€ diari)
1 Dia 9€. 
 
PAGAMENTS 
Fins que no s’hagi realitzat el pagament  i presentada tota la documentació,  la inscripció no serà vàlida. 
En cas d’anul·lació de la reserva de plaça, es retornarà el 100 % de l’import per a totes les cancel·lacions fetes amb 7 dies o
més  d’antelació a l’inici del casal .  Aquelles cancel·lacions fetes amb 6 dies o menys d’antelació a l’inici del casal, es
retornarà el 50 % de l’import.
Caldrà fer el pagament de l’activitat, com a molt tard, el dimecres de la setmana anterior a la setmana d’inici del
Casal/Campus escollit per a cada família.
La persona major d’edat que signa la documentació és la responsable de que s’efectuïn els 
pagaments indicats. 

- Per transferència bancària a:   ES75 0182 3254 6702 0182 3031
Indicant com a concepte “Casal/Campus 2021 + Nom del participant". 
- Presencial a les oficines de RocRoi: en metàl·lic o amb targeta de crèdit/dèbit. 

INSCRIPCIONS 
-A través del web:   https://www.rocroi.com/ca/casals.html  , al formulari d’inscripció, seguint les instruccions indicades. 
-A les oficines de RocRoi, horari d’atenció al públic per les inscripcions de 10h a 13:30 h i de 16 a 18:30 h de dilluns a
dissabte.. 
-Les inscripcions o ampliacions s’hauran de formalitzar com a molt tard el dimecres de la setmana anterior a la setmana
d’inici del Casal/Campus escollit per a cada família. En cas que es faci mes tard, si hi ha places, hi haurà un recàrrec del 20
% de la quota.
-Per dubtes i consultes: 938 16 03 51 – casal@rocroi.com. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
Caldrà que els pares o tutors legals adjuntin on line, mitjançant el formulari, o aportin de manera presencial a les oficines
de RocRoi o per e-mail a casal@rocroi.com , els següents documents, abans de començar el casal. Les fitxes es poden
descarregar a https://www.rocroi.com/ca/casals.html : 
- Fotocòpia DNI / Passaport / Llibre de família. 
- Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut) o de l’assegurança/mútua corresponent. 
- Comprovant de pagament corresponent (en cas de transferència bancària). 
- Fitxa d’autoritzacions: per a participar al casal, on es detalla un resum de les activitats que es realitzen, ús de les dades
de contacte, ús de la imatge, .... (Si la inscripció es on line)
- Fitxa salut i Protecció de dades de salut on es detallen els principals aspectes relacionats amb la salut relatius al nen/a.
(Només en el cas de malaltia)
La manca d’algun d’aquests documents comporta que legalment l’infant no pugui iniciar el casal.

https://www.rocroi.com/ca/casals.html
mailto:casal@rocroi.com
https://www.rocroi.com/ca/casals.html


MATERIAL DIARI NECESSARI 
Tot el material que porteu de casa ha de venir marcat amb el nom, per tal d’evitar pèrdues i facilitar la feina de
classificació i endreça als monitors. 
-Una ampolla d’aigua o cantimplora 
-Esmorzar i/o berenar 
-Tovallola i 2 Banyadors (o muda de recanvi) 
-Gorra o barret pel sol 
-Crema de protecció solar alta 
-Calçat per aigua
Puntualment es podrà demanar algun material addicional per a la realització d’algun taller.
Els participants al casal disposen d’un descompte (entre 10% i 20%) en alguns productes de la botiga de RocRoi. 
Estan expressament prohibides les llaminadures i joguines de caire individual.
L’ús de telèfons mòbils i aparells electrònics no està permès durant el transcurs de les activitats. 
 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ / NORMATIVA DE FUNCIONAMENT 
Aparells electrònics: 
RocRoi no és fa responsable de la pèrdua o danys dels telèfons mòbils o aparells similars que  portin els infants. 
Entrega i recollida dels infants: 
- Les famílies o tutors legals acompanyaran els infants a les oficines de RocRoi i els recolliran a la Base de Roc Roi que hi
ha a la Platja de Ribes Roges. 
- En el cas dels nens que marxin sols o amb una persona que vingui puntualment, caldrà indicar-ho expressament al full
d’autorització. En el cas que el casal ja s’hagi iniciat, caldrà indicar-ho mitjançant un document a part signat per els pares
o tutors legals, aquest document es pot aportar físicament o per correu electrònic. 
- En cas de RETARD per part dels pares o tutors legals a les: 
- Entregues al Casal: Els pares o tutors de l’infant, l’acompanyaran fins a les instal·lacions de la platja i notificaran l’entrega
als monitors. 
- Recollides al Casal: Tots aquells nens sense autorització firmada conforme poden marxar sols a casa, romandran a la
Base de RocRoi. S’avisarà a les famílies o tutors legals dels infants perquè vinguin a recollir-los tan aviat com sigui
possible. 
Cancel·lacions, baixes i malalties: 
Un cop formalitzada la inscripció, es retornarà el 100 % dels diners a totes les cancel·lacions fetes amb 7 dies o més
d’antelació a l’inici del Casal.
Tota cancel·lació feta amb 6 dies o menys d’antelació a l’inici del Casal, es retornarà el 50 % dels diners. Abans de
començar el Casal, només en cas de baixa per malaltia (amb certificat mèdic) es retornarà el 100% dels diners. 
Un cop iniciat el casal: 
- Les baixes posteriors a l’inici de l’activitat signifiquen la pèrdua del 100% de l’import. 
- En cas de malaltia (amb certificat mèdic) es retornarà el 100% de l’import de les setmanes no realitzades, en cap cas de
dies puntuals. 
Els infants que estiguin malalts no han d’assistir al Casal, tant per evitar risc de contagis amb els seus companys com per
poder rebre l’atenció necessària. 
Tan aviat com algun infant presenti símptomes de malaltia, s’avisarà a la família perquè vinguin a recollir-lo. 
Expulsions per mal comportament: 
En cas de mal comportament d’un nen, en primer lloc es parlarà amb els pares per mirar de corregir-ho. En cas de que el
comportament no quedi corregit es farà la devolució dels diners de les setmanes restants.
 S’entén per mal comportament: 
- Pegar a altres nens de manera reiterada. 
- Interferir en les activitats de manera que impedeixi la dinàmica de les mateixes. 
- Comprometre la seguretat d’altres nens, d’ell mateix o dels monitors. 
- Qualsevol altra conducta que es consideri de la magnitud de les anteriors. 


