
Benvolgudes famílies, 

Conscients de la situació que estem vivint, però esperançats de poder 

seguir amb les nostres costums i activitats, sempre i quan ho permetin les 

autoritats sanitàries i compromesos en complir i fer complir els protocols 

i normatives d’higiene i seguretat que establirà el govern davant del 

COVID-19, volem fer una ENQUESTA, per saber la vostra intenció de cara 

al proper estiu 2020. 

Com ja sabeu, més o menys per aquesta època de l’any, des del PATRONAT 

MUNICIPAL D’ESPORTS de l’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS us oferim la 

possibilitat de participar en les ESTADES D’ESTIU de LLEURE I ESPORT 

d’ALCARRÀS. Aquest any la intenció seria fer-les de dilluns a divendres de 

9 a 13:30h (de 8 a 9h Acollida Matinal i de 13:30 a 14h Monitoratge 

Migdia, per les famílies interessades), des del 29 de juny fins al 31 de 

juliol amb 5 torns setmanals. Dins del possible, seguirem apostant pels 

hàbits saludables, per la diversitat d’activitats, aprofitant les diferents 

instal·lacions esportives municipals i gaudint de tots els racons de la vila 

d’Alcarràs per aconseguir un record inoblidable, intentant que els/les 

nostres joves puguin fugir per uns moments de l’ofec d’aquesta pandèmia.    

El preu, en motiu de les mesures comentades, s’ha incrementat per 

l’obligació de l’augment de personal per grup de participants i per les 

mesures higièniques necessàries, per poder donar les màximes garanties 

de seguretat a l’hora de poder realitzar aquesta activitat, tot i que la nostra 

intenció és augmentar el mínim indispensable: (Entre 60 i 75€/setmana). 

Així doncs, agraint per avançat la vostra col·laboració i esperant que 

tots/es gaudiu de bona salut, només volem que ens indiqueu la vostra 

intenció en si hi participaríeu o no, de cara a poder plantejar-nos 

seriosament l’organització de les ESTADES pel proper estiu 2020: 

Nom Nen/a: _________________________________________________ 

Data Naixement: _____________________________________________ 

Telèfons: ___________________________________________________ 

Escola o Centre Educatiu: ______________________________________ 

                                                                                                                        

 

Motius: ________________________________________________________________________________________ 

En cas afirmatiu, envieu un correu electrònic a esports@alcarras.cat amb els torns aproximats (sense compromís):  

     1r Torn (del 29/6 al 3/7)   

   2n Torn (del 6/7 a 10/7) 

   3r Torn (del 13/7 al 17/7) 

   4t Torn (del 20/7 al 24/7) 

   5é Torn (del 27/7 al 31/7) 

Si us plau, feu-nos arribar la vostra intenció abans del proper dilluns 25 de maig. Moltes gràcies! 

                                         

SI, hi participarem. NO, hi participarem.  

mailto:esports@alcarras.cat

