CAMPAMENTS D’ESTIU 2017
Dossier Informatiu
1. Llistat de Material NECESSARI
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Motxilla de muntanya gran (NO Maleta de viatge)
Sac de dormir
Colxoneta isotèrmica
Llanterna i piles de recanvi
Cantimplora
Motxilleta petita, per anar d’excursió (de cordes, NO)
Capelina
Tovallola petita
Tovallola de bany
Banyador
Sabates de riu que s'agafin al peu (NO Xancletes)
Botes de muntanya
Sabates esportives
Roba d’abric: anorac o forro polar, 2 pantalons llargs i 2
dessuadores
10 parells de mitjons
10 mudes
5 pantalons curts
10 samarretes
1 barret pel sol
Necesser amb: pinta, raspall de dents, pasta de dents,
sabó, crema solar i repel·lent d’insectes tipus roll-on (NO
esprai)
Mocadors
2 Plats fondos de PLÀSTIC DUR, 1 got amb nansa de PLÀSTIC DUR i 1
joc de coberts (Cullera, forquilla i ganivet)
2 tovallons de roba
1 bossa de tela per la roba bruta (ANAR I TORNAR: 1 bossa de tela
addicional per guardar la roba que no porten a les rutes)
1 bossa de tela pels plats
1 entrepà per esmorzar pel primer dia
1 entrepà per dinar pel primer dia

2. Normes Bàsiques de Campaments

-

-

No es permès la possessió d’aparells de joc alternatiu, reproductors de
música, mòbils o altres aparells electrònics d’oci.

-

El servei de Cuina del Campament és el responsable de l’alimentació dels
infants. Per aquest motiu només es poden consumir els aliments
subministrats pel campament. No es poden dur aliments als
campaments, exceptuant l'esmorzar i dinar del primer dia.

-

No es permetran actituds que atemptin contra l’entorn natural i paisatgístic
del Campament. Les instal·lacions i serveis s’han de mantenir en el mateix
estat inicial.

-

El bon funcionament del campament implica el respecte constant en vers a
la resta de participants.

-

No es pot posar, amb qualsevol tipus d’acció, en perill l’activitat o la
seguretat i salut del grup.

-

No es permetran accions agressives i/o bulling en vers la resta de persones.

-

S’ha de romandre dins dels límits del campament en tot moment, excepte
si els monitors i monitores permeten la sortida.

-

L’entrada a la tenda de material, cuina, rebost i llocs del monitors està
reservada als dirigents de campaments.

-

No es permès fumar, ni beure begudes alcohòliques.

-

Els objectes i pertinences de la resta de participants i del campament s’han
de respectar.
No considerem necessària ni convenient la possessió de diners per part dels
infants. L’equip de monitors no es responsabilitzarà dels diners que es
puguin portar.

● En cas de no complir les normes s'aplicaran les sancions que es creguin
necessàries en funció de la gravetat del cas.

3. Característiques del Terreny
La Teula
(Sant Quirze de Besora - Osona)
● Terreny d’acampada autoritzat per la Secretaria General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya
• Bloc sanitari amb dutxes, lavabos i aigua corrent
• Menjador cobert i altres espais comuns i de serveis
• Cuina i rebost equipats amb equips de congelació i magatzem refrigerat
• Xarxa elèctrica general
• Aigua clorada
• Zona de jocs i espai d’esbarjo dins el propi terreny
• Riu proper al Campament
• Accés de vehicles fins al mateix Campament
• Pla d’evacuació i emergències
• Equip directiu professional, titulat i avalat per la Secretaria General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya
• Comunicació constant amb la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya i amb la Central d’Emergències de Bombers.
● Piscina.

4. Contactar amb el Campament
Per qualsevol emergència que pugui sorgir
DURANT ELS 10 DIES DE CAMPAMENTS
podeu posar-vos en contacte amb el campament a través d’un telèfon.
Preguem que l’utilitzeu tan sols per a emergències reals.

606 56 82 01
5. Informació durant els Campaments
Podreu seguir l’evolució dels Campaments a través del Blog i facebook, encara
que no podem garantir una actualització diària. La freqüència de les entrades
informatives, variarà en funció de la cobertura i les activitats.
http://campamentsume.blogspot.com/
https://www.facebook.com/infantiljuvenil.ume

6. Últim dia / Portes obertes
El Diumenge 6 d’agost, últim dia de campaments, cada família haurà de
recollir l’infant al mateix terreny d’acampada.
El terreny s’obrirà a partir de les 12h i hi romandrem fins al moment en que es
donaran per finalitzats els campaments a les 17h amb un comiat tots junts.
En el marc de la jornada de portes obertes, podreu conèixer les activitats
realitzades pels infants els dies anteriors, el terreny d’acampada i participar
d’activitats per a tota la família, a més d’un dinar de germanor tots junts.
Per al dinar de germanor l’organització de campaments donarà el dinar únicament
als infants participants. Cal portar el dinar i postres per a poder compartir.
Les visites al terreny es realitzaran tan sols l’últim dia. La resta de dies el
Campament romandrà tancat a les visites.

7. Localització del Terreny
EN COTXE PARTICULAR

C-17 sortida Sant Quirze de Besora. Podeu arribar fins els mateixos terrenys
d’acampada i refugi.
UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ
Rambla de Salvador Lluch, 4 – 1r pis
08850 GAVÀ (Baix Llobregat)
Telèfon i Fax: 93 662 01 24
www.umegava.org
infantil@umegava.org
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