INFORMACIÓ
EDAT DELS PARTICIPANTS

de 9 a 16 anys (nines i nins nascuts abans del 01/01/09)

HORARI

de 10:00 a 14:00 h.

PUNT DE TROBADA

Cala Sant Vicenç (Oficina d’Informació Turística)
PREUS

Dos dies a la setmana
Tres dies a la setmana
Acampada

190 € (dimarts i dijous)
265 € (dilluns, dimecres i divendres)
45 € (opcional, amb data pendent de confirmació)
DESCOMPTES

Repetidors 2016
Germans
Reservant juliol + agost

-10 %
-10 %
-10 %
MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Adreça
Telèfon
E-Mail

Plaça Vella, 8 (Pollença)
+ 34 971 535 248
info@monaventura.com

REUNIÓ INFORMATIVA

divendres 30 de Juny a les 20:30 h. a la Plaça Vella (Pollença)

INICI DE LES ACTIVITATS

Dilluns 3 de juliol / Dilluns 7 d’agost

FINAL DE LES ACTIVITATS

Divendres 28 de juliol / Divendres 1 de setembre

MATERIAL PERSONAL DE CADA PARTICIPANT






aigua (1,5 L./persona)
berenar
banyador
roba esportiva
sabates esportives







sabates aquàtiques (xancles reforçades o escarpins)
motxilla
gorra
crema solar
tovallola

A més, és possible que requerim un material addicional establert a alguna activitat. En aquest cas, vendrà indicat a
la programació. Amb l’objectiu de gaudir al màxim de les activitats i d’evitar pèrdues innecessàries, queda prohibit
que els participants duguin aparells electrònics (mòbil, mp3, càmera, etc.).

PROGRAMACIÓ MULTIAVENTURA - GRUP 1 (DIL + DIC + DIV)
DIA
ACTIVITAT

DILLUNS 3

DIMECRES 5

DIVENDRES 7

GIMCANA DE LA BRUTOR

CIRCUIT D’AVENTURES

TRESC D’AVENTURA I RÀPEL AQUÀTIC

HORARI

De 10 a 14 h.

PUNT DE
TROBADA

Plaça de Sant Vicenç (mapa)

EQUIPAMENT
RECOMANAT

Roba vella, roba de recanvi.

Sabates esportives.

DESCRIPCIÓ

Haurem de superar moltes proves difícils, en les
quals ens trobarem amb reptes només aptes per
els/les més valents/es!

Després d’un primer contacte amb els elements
bàsics de seguretat, intentarem superar les proves
d’aventura!

Caminarem per un territori d’aventura, visitarem
una font d’aigua molt antiga i baixarem fent
ràpel fins al mar!

DILLUNS 10

DIMECRES 12

DIVENDRES 14

SUP (STAND UP PADDLE)

RUTA EN BARCA I BANANA

KAYAK I TIROLINA AQUÀTICA

DIA
ACTIVITAT
HORARI

De 10 a 14 h.

PUNT DE
TROBADA

Plaça de Sant Vicenç (mapa)

EQUIPAMENT
RECOMANAT

Roba vella, roba de recanvi.

DESCRIPCIÓ

Ruta en taules de Stand Up Paddle, per les aigües
més transparents de Cala Sat Vicenç, on visitarem
racons ben amagats!

EQUIPAMENT
PERSONAL DIARI

Motxilla, 1,5 L. d’aigua, berenar, roba còmoda, sabates tancades que es puguin banyar, banyador, tovallola i protecció solar.

Màscara i tub per bussejar

Anirem a fer una volta en barca per la badia i ens
divertirem amb la “banana” vegent qui serà el
primer en caure a l’aigua!

Ruta en kayak descobrint secrets inesperats!
Acabarem amb la tirolina aquàtica, caient a tota
velocitat a dins l’aigua!
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PROGRAMACIÓ MULTIAVENTURA - GRUP 1 (DIL + DIC + DIV)
DIA
ACTIVITAT

DILLUNS 17

DIMECRES 19

DIVENDRES 21

COASTEERING

PAINTBALL CASOLÀ

RUTA AMB ARTEFACTES INFLABLES

HORARI

De 10 a 14 h.

PUNT DE
TROBADA

Plaça de Sant Vicenç (mapa)

EQUIPAMENT
RECOMANAT

Màscara i tub per bussejar.

Camiseta blanca, pistola d’aigua (o similar).

DESCRIPCIÓ

Caminarem i escalarem bordejant la costa. Durant
el recorregut hi haurà salts a l’aigua, escalada en
petits desploms i travessies!

Partida de paintball utilitzant pistoles d’aigua. Per Excursió súper original i divertida, amb matalàs
equips, desenvoluparem les millors estratègies per inflable, aletes i rems! Ens aturarem a berenar, fer
superar les proves!
Cliff jumping i psicobloc!

DIA
ACTIVITAT

DILLUNS 24

DIMECRES 26

DIVENDRES 28

DESCENS DE BARRANC

IRONKIDS!

RUTA EN BARCA I SENDERISME

De 10 a 15 h.

De 10 a 14 h.

De 10 a 15 h.

HORARI
PUNT DE
TROBADA

Màscara, tub per bussejar i aletes, matalàs inflable.

Rotonda de Ca’n Berenguer

Plaça de Sant Vicenç (mapa)

EQUIPAMENT
RECOMANAT

Sabates esportives.

DESCRIPCIÓ

Fent ràpel baixarem per un torrent sec!
Descobrirem roques erosionades per milers de
tones d’aigua durant segles!

EQUIPAMENT
PERSONAL DIARI

Motxilla, 1,5L d’aigua, berenar, roba còmoda, sabates tancades que es puguin banyar, banyadors, tovallola i protecció solar

Plat, cobert i tassó. NO heu de dur dinar!

Competició esportiva amb diferents proves
El dia més especial, ens acomiadarem fent una
d’aventura. Ara és l’hora de posar en pràctica tot el ruta en barca. Després, dinarem tots junts a la
que hem après!
plaça dels pins!
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INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ

1. Emplenar el full d’inscripció i l’autorització i entregar-los signats a la tenda de Món d’Aventura.
2. Fer el pagament corresponent en efectiu o targeta a la tenda de Món d’Aventura.
No es considerarà inscrit ni es reservarà la plaça de CAP nin o nina
que no hagi completat degudament els dos procediments anteriors.
DADES DEL PARTICIPANT (emplenar en MAJÚSCULES)
COGNOMS

NOM

DATA DE NAIXEMENT
PARE/MARE/TUTOR

DNI DEL TUTOR

E-MAIL
TELÈFON DE CONTACTE 1

TELÈFON DE CONTACTE 2

INFORMACIÓ IMPORTANT
(AL·LÈRGIES,
MALALTIES...)
MES D’ACTIVITATS

JULIOL / AGOST

DIES D’ACTIVITATS

DIL + DIC + DIV / DIM + DIJ

AUTORITZACIÓ (encerclau o tatxau el que correspongui: SÍ / NO)
Jo ____________________ amb DNI nº ____________________ autoritzo el meu fill/a ____________________
nascut/da l’any ________ a assistir a les activitats de Multiaventura organitzades per l’empresa Món d’Aventura
durant el mes de Juliol / Agost de 2017 els dilluns, dimecres i divendres / dimarts i dijous.
 Amb aquest document SÍ / NO autoritzo que es facin/publiquin fotografies de les activitats on aparegui el meu
fill/a.
 Amb aquest document SÍ / NO autoritzo als responsables de Món d’Aventura a dur, en cas necessari, al meu
fill/a les dependències mèdiques de la Seguretat Social.
 SÍ / NO Autoritzo al meu fill a marxar tot sol una vegada hagi finalitzat l’activitat diària.
I perquè així consti,
Signo:

Nom complet: ________________________________________
A Pollença el ________ de ____________________ de 2017.

PAGATS

________ €

EL DIA

EN

EFECTIU / TARGETA

PLANS B EN CAS DE METEOROLOGIA ADVERSA





arborisme
circuit d’equilibris a la platja
concurs de punteria (fona, sarbatana, tir amb arc...)
emboscada





gimcana d’aventura
paintball casolà
altres

COORDINACIÓ

Miquel Àngel Sixto - 620 251 848
Aquest telèfon només estarà operatiu els dies en que hi hagi activitats i s’emprarà només per qüestions d’urgència.
En qualsevol altre cas o per gestions, vos podeu adreçar directament a la tenda de Món d’Aventura.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Unique & unforgettable adventures and experiences!
www.monaventura.com | info@monaventura.com | + 00 34 971535248

