ESTADES DE TECNIFICACIÓ DE VOLEIBOL – SANTA PAU 2022
El Club Voleibol Vall d’Hebron de Barcelona organitza un any més, durant el proper mes de juliol
de 2022, les Estades de Tecnificació en Voleibol i activitats esportives a la natura.
Us informem doncs, del fet que des del present moment, hem obert les inscripcions i ja podeu
inscriure els nois i noies interessats.
Aquestes Estades de Tecnificació són obertes a qualsevol noi/noia dins les franges d’edat
establertes, tant si tenen cap vinculació al CV Vall d’Hebron com si són d’altres clubs i/o escoles;
i tant si compten amb alguna experiència en Voleibol, com si volen iniciar-se en l’esport.
Es configuraran els grups de tecnificació i activitats segons edats i/o nivells de joc i destreses.
Els nois/noies estaran en tot moment a càrrec de monitors/es, entrenadors/es i el personal
tècnic de l’organització, qui vetllarà per el seu benestar i pel bon gaudiment de l’activitat.

•Com inscriure’s
Hi ha dues maneres d’accedir al Formulari d’Inscripció de les Estades de Tecnificació 2022, en
funció de si ja teniu vinculació amb el CV Vall d’Hebron; o si es tracta de persones d’altres clubs,
escoles, i/o alienes fins al present moment al voleibol.
 En el cas d’esportistes amb vinculació al Club, i que tinguin actiu el seu Usuari de la
Plataforma TPVSports, heu d’accedir per la plataforma amb el vostre Usuari i
contrasenya, i entrar a “Inscripcions”. Després accediu a “Estades de Tecnificació
Voleibol Estiu’22”.
 En el cas de qualsevol persona que no tingui el seu usuari de la Plataforma d’inscripcions
i pagaments TPVSports, creat i/o activat, podrà accedir al Formulari d’Inscripció de les
Estades per mitjà de l’enllaç que veureu tot seguit (podeu copiar-lo al vostre buscador
d’internet), i arribarà a la Plataforma TPVSports. El sistema li demanarà el seu correu
electrònic, el qual en detectar que no es tracti d’un usuari ja enregistrat a la plataforma,
li demanarà crear un “identificador nou d’usuari”. El Sistema assignarà una contrasenya
al nou usuari, i ja podrà realitzar la seva inscripció.

https://tpvsports.com/Formularis.aspx?eid=2&idform=5
 MOLT IMPORTANT PER A NOUS USUARIS/ES: Els “nous usuaris de TPVSports” creats per
a les inscripcions no poden ser els dels tutors en cap cas, i sempre han de ser els noms i
cognoms dels nois i noies inscrits a les estades. De la mateixa manera que no poden
inscriure’s dues persones amb un únic identificador d’usuari, i per a cada persona
inscrita s’ha de crear el corresponent identificador d’usuari a la plataforma TPVSports.
 (No s’admetran reclamacions en cas que hagin d’anular-se i/o es perdin places disponibles per motiu de no
haver introduït el nom i cognoms dels nois/es en la identificació de l’usuari, o haver creat usuaris amb les
dades de tutors i no constar el noi/noia inscrit)

•Dates: Setmanes / Torns
Les Estades de Tecnificació es desenvolupen al llarg d’una setmana d’activitat, i s’obren 2 torns
o setmanes en les quals és possible inscriure’s:
Setmana 1: Del 3 al 9 de Juliol de 2022 (Disponibles 60 places).
Setmana 2: Del 10 al 16 de Juliol de 2022 (Disponibles 60 places). Torn tancat!
ATENCIÓ – SETMANA 2 - PLACES EXHAURIDES!! (Actualització 28/04/2022)
 Mentres hi hagi places disponibles, és possible inscriure’s en una única setmana, o en les dues.
 En el cas que s’esgotin totes les places d’ambdós torns, es mantindria un llistat de reserves, pel cas de
possibles baixes (o sempre segons criteri de la Direcció, valorar si podria haver opció d’obrir un tercer torn)

•Edats i Criteris d’Admissió
Aquesta activitat està destinada per a nois i noies nascuts/des entre els anys 2004* i 2013.
Es mantindran els següents criteris d’admissió durant el procés d’Inscripció:
> Per rigorós ordre d’inscripció.
> Termini obert fins a exhaurir les places disponibles, o fins la data límit de dilluns 27 de juny 2022.
> L'organització es reserva el dret de suspendre algun torn per manca de suficients inscrits, problemes
organitzatius no susbsanables i/o per causes de força major sobrevinguda.
> Aquesta activitat no està programada per a persones amb necessitats personals especials i/o especifiques
les quals facin imprescindible l’atenció continuada i específica de personal, respecte d’aquella persona, i/o
l’impedeixin la normal realització de les activitats. Tanmateix, tampoc es recomana per a persones amb
afectacions particulars que impedeixin la socialització i el gaudiment de les activitats en grup, i/o el
seguiment de les normes bàsiques de funcionament i convivència al llarg de l’activitat. (En qualsevol cas, es
recomana consultar aquestes qüestions de manera prèvia a la realització de la Inscripció, amb la Direcció de
les Estades)
> *Els nois i noies nascuts el 2004, però amb 18 anys acomplerts en la data d’inici de l’activitat, no tindran
accés a inscriure’s. (En cas de dubte, consultar-ho amb la Direcció de les Estades)

•Entorn, Allotjament, i Instal·lacions
 Totes les activitats de les Estades de Tecnificació s’ubiquen en l’entorn incomparable de
la comarca de la GARROTXA, en el poble de Santa Pau (Girona) com a punt central i on
està centralitzat l’allotjament, les instal·lacions esportives i el punt de partida de les
activitats esportives i de coneixença de l’entorn natural.
Envoltats de natura, rius, camps, muntanyes, boscos i volcans, podran gaudir de
l’aprenentatge i la tecnificació de Voleibol, però també de moltes més activitats i
experiències esportives, culturals i de descobriment de la natura i l’entorn, de totes les
quals n’estem ben segurs suposaran un abans i un després en el desenvolupament dels
nois i noies, i per descomptat, els oferim una experiència que no oblidaran.
 ALBERG BELLAVISTA. Ctra de Sant Martí, 10. – Santa Pau (Girona)
 Zona Poliesportiva i Pavelló Municipal de Santa Pau.

•Resum d’Activitats
 Diàriament, nois i noies gaudiran de…
Dues sessions de Tecnificació de Voleibol al matí i a la tarda, Voleibol herba, jocs lúdics, Billar, Tennis de taula, Pal·les,
temps de relax i/o piscina, activitats de descoberta de l’entorn, ginkanes, jocs de coneixença i cinema després de sopar…i
d’altres sorpreses

 Activitats en determinats dies:
Senderisme i orientació nocturna, Hípica, Ruta de descobriment de gorgues i rius, SegWay, Visita i Coneixement d’un
Volcà, Iniciació al Golf ….i potser d’altres noves emocions, si encara els queden energies…

 Tornejos i Competicions:
-

Competicions Inter setmanals de Voleibol, Volei Herba i Piscina-Volei.
Tornejos de Billar, Tennis Taula, Dards, escacs i més…

 Final de Festa:
-

Partit de les Estrelles : All Stars d’Alumnes Vs Monitors/es.
Tornejos d’exhibició Pares i fills, i grups d’entrenament setmanal al llarg del darrer matí.
Refrigeri i festa de final d’Estades (possible Barbacoa), i comiat un cop finalitzat el refrigeri.

•Preu i altres dades informatives d’interès
 540 euros.
 Inclou:
-

1 setmana d’Estades en Règim de Pensió complerta d’allotjament i menjars (esmorzar, dinar, berenar
i sopar)
2 samarretes de Estades de Tecnificació de Voleibol – Santa Pau 2022.
Activitats exclusives com Hípica, SegWay, etc
Tots els entrenaments, desplaçaments i activitats guiades a desenvolupar durant la setmana.
Assegurances.
Assistència immediata i logística per a la resolució de qualsevol imprevist i/o urgència amb nois i noies,
que necessiti de resolució ràpida.
Refrigeri i Festa de comiat de la setmana.

 No inclou:
-

Desplaçament fins al lloc de les Estades.
(Cada inscrit/a haurà de presentar-se el dia d’inici del torn a l’accés de l’Alberg Bellavista en l’horari de
tarda que els serà confirmat en properes comunicacions de la Direcció, per tal de facilitar la posada en
marxa de les instal·lacions en el cas del 1r torn, i per tal de facilitar el desallotjament del 1r torn, per a
l’accés dels pertanyents al 2n torn, sense aglomeracions)

 Més Informació:
En properes comunicacions en forma de Butlletins informatius, així com comunicats per correu, els
inscrits/es rebran al llarg de les properes setmanes i fins a l’inici de l’activitat, tota la informació referent a
la resta de tràmits de tipus administratiu, documentació, temes mèdics, material necessari, roba i estris
personals, així com la planificació, i horaris d’entrada i sortida de cada torn.

•Contacte:
Per qualsevol necessitat de major informació, dubtes o aclariments que tingueu en referencia a
les Estades podeu consultar-ho amb la Direcció, per mitjà del correu: estadesestiu@cvvh.net
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