INFORMACIÓ CAMPUS ESTIU 2019
Benvolgudes famílies,
Una vegada formalizada la inscripció del/la vostre/a fill/a al campus de ciclisme JUFRÉ
CYCLING us detallem informacions del vostre interès.
HORARIS L’activitat és de 9.00 a 13.00 h però podeu deixar-los a partir de les 8:30 i
recollir-los fins a les 13.30 h. Aquest servei és gratuït.
INSTAL·LACIONS L’Activitat es farà principalment a la zona esportiva de Vic, al C/ Mas
de Bigues s/n. (davant de Frigorífics Ferrer), també farem algunes sortides per l’entorn.
Podeu deixar la bici totes les setmanes a l'escola de ciclisme si bé cal que tingueu
present que no ens en fem responsables si ens entressin a robar o els hi passa alguna
cosa, tot i que per la vostra seguretat la casa queda en un recinte tancat i amb una
alarma connectada a una central d’alarmes.

ABANS DE SORTIR DE CASA Els nens/es han de portar roba còmoda, la bici, el casc,
guants curts, esmorzar, un bidó o ampolleta d’aigua i una petita maleta que la pugui
utilitzar tot anant amb la bici, ja que si fem alguna sortida se la puguin emportar a sobre.
També us demanem que abans de marxar de casa mengin alguna cosa i es posin crema
solar d’alta protecció. Pel que fa a la bicicleta, l’heu de portar en bones condicions,
(rodes, frens, cadena engreixada i, si tenen canvis, que funcionin correctament). El nens
i nenes de 10 a 14 anys és convenient que portin una càmera de recanvi per si punxen
la roda.
EQUIPACIÓ DE L'ESCOLA DE CICLISME Per acabar, també us volem fer saber que
tenim a la venda l’equipació de l'escola, disposem de guants, mitjons, culot i mallot. Els
preus són 15€ guants curts, 30€ el mallot i 35€ el culot amb talles S i M el mallot 35€ i
culot 43€. Si hi esteu interessats, ho podeu encarregar per correu o WatsApp, es podrà
comprar a la mateixa escola i durant la setmana del campus en horari preferiblement de
13.00 a 13.30 h.
Per part nostra, això és tot. Per a qualsevol consulta, ens podeu trucar, enviar un
WatsApp o bé un correu electrònic.
Moltes gràcies per la vostra confiança
Atentament,
Josep Jufré

