
 

 

 
ANIVERSARIS AL CLUB D’ESPLAI BELLVITGE 
 

 SALA DE BERENAR:  

- Disposeu d’una sala durant 1 hora amb els nens/es. Podeu venir a partir de les 16h 

a preparar-la. Cal recollir i deixar lliure la sala a les 19.30 hores (cadires apilades, la 

sala escombrada, les finestres tancades i baixar les escombraries). 

- El berenar corre al vostre càrrec. A la sala teniu una nevera on podeu guardar el que 

vulgueu (cal deixar-la buida un cop acabada la festa). També podeu disposar d’un 

ràdio-CD per a posar música, si la porteu. 

- Els nens/es no poden estar pels passadissos per tal de no destorbar la resta 

d’activitats que es fan a l’entitat. 

- Recordeu que sou dins un centre educatiu, per tant no és permès fumar ni prendre 

begudes alcohòliques. És important que respecteu la resta d’activitats que s’hi fan i 

la normativa del centre  

- L’horari del berenar pot ser de 17.00 h a 18.00 h o de 18.30 a 19.30h. 

 

 LUDOTECA: 

- Serà obligatori descalçar-se per l’estona de joc i utilitzar mitjons. 

- Disposeu d’ 1h de ludoteca amb un monitor/a (més un quart d’hora de recollida) en 

l’horari que s’hagi acordat. No es podran fer modificacions de l’horari el mateix dia.  

- El monitor/a passarà a buscar als nens/es a la sala de berenar a l’hora que s’hagi 

establert i els retornarà a la sala un cop acabada l’activitat.  

- Els pares i mares poden veure la ludoteca, però s’hauran d’esperar a la sala de 

berenar o passar-los a buscar-los a la sortida per tal de no destorbar la dinàmica de 

les activitats del Club.  

- Si els nens/es són menors de 3 anys hauran d’estar acompanyats d’un adult.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 VARIS: 

- Edats recomanades  de 0 a 6 anys. 

- EL NÚMERO MÀXIM DE NENS/ES ES DE 25. No es podrà superar aquest nombre.  

- El preu és de 99 €/ per a grups inferiors a 15 infants i de 114€/ en cas de ser més de 15 

infants, que es notificarà el mateix dia de la reserva. Haureu de deixar una paga i senyal 

(mínim 20€) el dia que efectueu la reserva. La resta s’haurà d’abonar a la secretaria del 

centre el dia de la festa. No es retornarà la paga i senyal en cas d’anul·lació.  

- En cas de de les instal·lacions la família haurà d’ abonar un recàrrec (segons els danys 

causats).  

- Disposeu d’un full de valoració per poder donar la vostra opinió i ajudar-nos a millorar el 

nostre servei, us agrairem que l’ompliu i el lliureu a la secretaria del Club al sortir 

- La reserva de l’activitat implica l’acceptació de les normes establertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


