74è CAMPAMENT SOCIAL D’ALTA MUNTANYA

INFORMACIÓ GENERAL

Normatives i informacions importants:

Aquest any les dates del campament seran de l’31 de juliol al 14 d’agost.
Tindrà plaça preferent qui participi els quinze i set dies de campament.
Us recordem la necessitat de comptar amb l’ajut de tothom. Per endavant us agraïm la
col·laboració de tots vosaltres sense la qual és impossible realitzar el campament. Ja
sabeu que en el full d’inscripció us heu d’apuntar a dues tasques com a mínim (millor
una de muntar i una altra de desmuntar).
En arribar al càmping caldrà dirigir-se a l’organització que us indicarà el lloc per
acampar. Cal seguir les indicacions donades per tal d’assegurar que tothom tingui lloc,
ja que l’espai és limitat. Si us voleu col·locar a prop d’algú, us aconsellem que ho
apunteu a l’hora de fer la inscripció i arribeu plegats per facilitar-ho.
Si per qüestions personals alguna família vol arribar abans de diumenge cal que ho
comuniqui directament a organització. Es podrà acampar al terreny d’acampada 1 dia
abans de la data assenyalada amb un cost extra de 5 €/persona.
Tinguem tots cura de la convivència, ja que compartim l’espai amb altres acampadors.
Tinguem tots cura del protocol COVID-19 i de les normes d’higiene establertes per
l’equip organitzatiu.
Ens comprometem a respectar les normes de funcionament del terreny d’acampada.
L’organització no es fa responsable de la mala conducta dels seus membres.
Serveis extres del càmping: dutxes, banys, aigua calenta i freda, wi-fi, bar-restaurant,
piscina, zona recreativa, zona de neteja, bany químic, habitacions, etc.
El matí del diumenge dia 31 seria per descarregar el camió i que tothom pugui
instal·lar-se tranquil·lament. Esperem que cap al migdia ja puguem començar a
preparar el muntatge de la cuina. Seria convenient que la cuina quedés mínimament
enllestida a la tarda per tal de poder-vos donar el primer àpat el diumenge al vespre.
El dissabte 13 recollirem el campament després de dinar que serà l’últim àpat. Es
donarà pícnic pel sopar del dissabte segons la demanda.
Com sempre disposarem d’una zona de pàrquing per deixar els vehicles.
La inscripció al campament no inclou cap assegurança. Recomanem disposar d’alguna
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targeta de federat. Per més informació adreceu-vos a la secretaria del CET.

Lloc del campament
Tindrà lloc al Càmping Selva de Oza, un càmping reformat envoltat de natura i
muntanyes.
Càmping Selva de Oza —> Ctra de Hecho a Oza, s/n, 22720 Hecho, Huesca.

Activitats durant el campament

Festa Major: tindrà lloc el cap de setmana del 6 i 7 d’agost.
L’organització d’aquest any vol informar que durant la festa major ja té previstes
algunes activitats pels més grans i petits. De totes maneres tots aquells amb idees i
ganes de fer que surti encara més lluïda, cal que ens ho feu saber ala responsable del
Campament.
Propostes sortides: des d’aquí volem animar a tots els que tinguin suggeriments per a
la realització d’activitats i tallers (sortides, turisme, visites, animació, etc.) que les
comparteixin i seran molt benvingudes. Alhora, aquest any s’organitzaran diferents
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activitats per a tots els públics durant el campament.

Dates i pagaments

El període d’inscripcions serà de l’1 de juny fins al 15 de juliol. Aquest any no hi
haurà preinscripció.
Totes les inscripcions seran tramitades online a través de la pàgina web oficial del
CET.
Tots els participants hauran de ser SOCIS del C.E.T
Les famílies nombroses, monoparentals i el segon germà tindran un descompte
del 10% del preu sobre la quota d’infant.

Preus
Adult (+18)
15 dies: 450 €
7 dies: 250 €
Dia extra: 40 €
Jove (de 13 a 18)
15 dies: 400 €

|3

74è CAMPAMENT SOCIAL D’ALTA MUNTANYA

7 dies: 230 €
Dia extra: 35 €
Infant (de 4 a 12)
15 dies: 380 €
7 dies: 200 €
Dia extra: 30 €
Nadó (de 0 a 3 anys): gratuït
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Transport de paquets i estris

El campament ofereix el servei de transport de paquets, maletes, bicicletes entre
d’altres.
Preu paquet/maleta: 1,5€/kg. (anada i tornada). Es cobra al moment de carregar
el camió.
Preu de la bicicleta: 12 € (anada i tornada). Es cobra al moment de carregar el
camió.
Càrrega estris campament a Terrassa: concretarem dia i hora via correu electrònic i
Instagram.
Descàrrega de paquets i estris campament a Terrassa: concretarem dia i hora via
correu electrònic i Instagram.

Contacte
Per qualsevol dubte, qüestió o informació, podeu contactar al següent correu electrònic,
compte d’Instagram o al següent telèfon de contacte:
adreça electrònica: campament@ce-terrassa.cat
Instragram: cet.campament
Maria Fitó: 686 032 253

Per a inscripcions fora de termini poseu-vos en contacte amb Secretaria del CET,
al 93 788 30 30 o aneu-hi presencialment,
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cada dia feiner de 18.00 a 20.00 H

Inscripció:
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