
festa segura a les escoles!
L’escola és un dels espais més segurs en època de pandèmia i és en els centres escolars on elitsports està oferint l’organització
de festes segures.

Tots els nostres esdeveniments en escoles es duen a terme seguint la normativa vigent en quan a higiene i seguretat. Establim
torns d’activitats per grup/classe i desinfectem tot el material a utilitzar entre els diferents torns.

El lleure i l’entreteniment són eines bàsiques en l’educació dels infants i, per aquest motiu, elitsports ofereix l’organització
d’una jornada lúdica. Una festa on el gaudi i la diversió siguin els autèntics protagonistes, convertint el pati de l’escola en un parc de
jocs i atraccions!

Activitats

elitsports ofereix un munt d’activitats lúdiques per crear un esdeveniment únic: inflables, jocs gegants, minigolf, circuits de karts i
tricicles, shotdown, brau mecànic, unicicles elèctrics, llits elàstics...
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Organització

La festa s’organitzarà respectant el tot moment els grups bombolla. Cada grup/classe disposarà del seu propi horari d’activitats,
evitant la interacció entre grups.

En funció del número de cursos i grups/classe, de la durada de la festa i de les activitats escollides, elitsports planifica prèviament un
horari d’activitats establint una rotació entre els diferents grups de l’escola.

Packs d’activitats i tarifes

Pack Activitats matí
3h activitat

matí + tarda
5h activitat

matí
3h activitat

matí + tarda
5h activitat

1 12 jocs gegants + 2 inflables 580 € 780 €

2 6 jocs gegants + minigolf 5 forats + 2 inflables + unicicles elèctrics 790 € 1050 €

3 12 jocs gegants + 1 inflable + shotdown + circuit karts + llit elàstic 995 € 1325 €

4 12 jocs gegants + 3 inflables + brau mecànic 995€ 1325 €

5 pack personalitzat: sol·licitar pressupost - -

Els preus inclouen: monitors per cada activitat, muntatge i desmuntatge, transport, certificació vigent dels inflables, desinfecció
de material i assegurança de Responsabilitat Civil. IVA no inclòs.
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Mesures d’higiene i d’adequació de les activitats/espais

L’organització del servei per part d’elitsports complirà en tot moment les directrius i seguirà les recomanacions dictades per les
diferents administracions públiques tant en l'àmbit de la salut com del lleure.

Mesures obligatòries d’higiene i prevenció

 Utilització de mascaretes: ús obligat i en tot moment per part dels monitors/es i alumnes
majors de 6 anys.
Control de temperatura diari tant de monitors/es com dels alumnes abans d’entrar
al centre educatiu.
 Disposició de sabó de mans/gel hidroalcohòlics per fomentar el rentat de mans sistemàtic.
 Neteja i desinfecció del material a cada canvi de torn d’activitats.

Adequació de les activitats/espais
 S’utilitzaran, sempre que sigui possible, espais a l’aire lliure. Si són interiors estaran el màxim d’oberts i degudament ventilats.
 Respectar, sempre que sigui possible, les mesures de distanciament social.
 Les activitats es realitzaran per grups/classe, evitant la interacció entre grups de classes diferents.

Aquestes mesures es coordinaran i es consensuaran amb l’escola/afa on s’ofereixi el servei.
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