FITXA DE L'ACTIVITAT
ACTIVITAT:

Colònies temàtiques

DENOMINACIÓ:

Weekend Rol en Viu

EDATS:

14 a 17 anys

DATES:

23 a 25 de novembre de 2018

INSTAL·LACIÓ:

Casa de colònies es Torretó

LOCALITZACIÓ:

Camí Vell de Ciutadella, s/n

HO ORGANITZA:

INJOVE i Consell Insular de Menorca

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Proposta de cap de setmana de diversió i emocions fortes. Els joves seran els protagonistes de les activitats
proposades durant el cap de setmana; on podran experimentar noves emocions, viure experiències de tensió,
activar el treball en equip i marcar-se objectius per assolir els reptes.

METODOLOGIA I OBJECTIUS:
Mitjançant activitats dirigides es pretenen assolir els següents objectius:
•
Fomentar valors solidaris, d’igualtat, cooperació i respecte entre la joventut.
•

Potenciar el treball en equip i l'esforç individual per assolir els objectius.

•

Garantir la no disponibilitat ni la promoció d'alcohol o altres drogues.

FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS:
Es podrà realitzar online des de la web www.injovemenorca.com, emplenant totes les dades requerides i adjuntant
un fitxer PDF o ZIP que haurà d’incloure:
•

Fotocopia DNI del participant

•

Fotocopia de la targeta de la Seguretat Social

•

Autoritzacions signades per la mare, pare, tutor/a

ASSIGNACIÓ DE PLACES:
•

Per ordre d’inscripció.

•

Només es donaran per vàlides les inscripcions quan s’hagi presentat tota la documentació.

PREUS:
Aquesta activitat és gratuïta, i està emmarcada dins el programa d'oci i temps lliure alternatiu i saludable,
denominat ALTERNANITS, que desenvolupa el Consell Insular de Menorca, a través del INJOVE i en col ·laboració
amb els casals i punts d'informació juvenil de la illa.
L'activitat inclou: transport, allotjament, activitats, assegurança i pensió completa durant tota la durada de
l’activitat.
HORARIS I LLOCS DE SORTIDA I TORNADA:
Inici: capvespre de divendres 23 de novembre de 2018 . Es confirmaran els horaris i lloc de recollida més endavant,
quan es conegui la ruta concreta que haurà de realitzar l'autocar.
Finalització: capvespre de diumenge 25 de novembre de 2018. Es confirmaran els horaris i els llocs de retorn i
recollida més endavant, quan es conegui la ruta que farà l'autocar.
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LLISTA DE MATERIAL PERSONAL:
◦

Roba còmoda i d'abric

◦

Tovallola de bany i de mans

◦

Roba cómoda i esportiva per la realització
dels tallers

◦

Sac de dormir

◦

Pijama

◦

Llanterna

◦

Roba interior

◦

Impermeable

◦

Sabates/sabatilles còmodes i que es puguin
mullar (per si plou)

◦

Necesser d'higiene personal

◦

Bossa per a la roba bruta

RECOMANACIONS ALS PARES:
Si no és per causes urgents o justificades, no estan permeses les visites ni les trucades a les instal ·lacions.
És imprescindible informar sobre les necessitats especials o d'administració de medicaments.
Cada participant es farà responsable dels seus objectes personals durant tot el desenvolupament de l'activitat. En
qualsevol cas es recomana no portar aparells electrònics per escoltar música, vídeo-jocs, telèfons mòbils ni
objectes de valor.
En cap cas l'organització es responsabilitzarà de la pèrdua, robatori o deterioració d'aquests tipus d'objectes i
només es podran utilitzar en els moments de temps lliure i sota l’autorització dels monitors o responsables de
l’activitat.
CONTACTE ENTRE FAMÍLIES I MONITORS:
Les famílies que vulguin comunicar-se amb els monitors responsables de l'activitat ho podran fer mitjançant el
telèfon de contacte 657 817 010.
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