
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ / NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL CASAL 
 

Dret d’admissió dels participants: 

Per motius de seguretat, aquells participants que no parlin català o castellà no seran admesos al 
casal. 

 

Aparells electrònics:  

Xatrac disposa d’un espai destinat a la consigna d’objectes personals de valor, tals com telèfons 
mòbils i carteres, i no és fa responsable de la pèrdua o danys dels objectes que no s’hagin entregat 
als monitors a l’inici del casal. 

 

Recollida dels infants:  

- Les famílies o tutors legals acompanyaran i recolliran els infants a la cadena (C/Pius Font i 
Quer, s/n, 17310 Lloret) o a La Casa del Mar, segons indicat al full d’autoritzacions.  

- En cas de nens que marxin sols o amb una persona que vingui puntualment, caldrà indicar-
ho expressament al full d’autorització o en cas que el casal ja hagi iniciat, a través d’un 
document a part signat per els pares o tutors legals. 

- En cas de retard per part dels pares o tutors legals a: 

- Entregues al Casal: Els pares o tutors de l’infant, l’acompanyaran fins a les instal·lacions i 
notificaran l’entrega  als monitors. 

- Recollides: Tots aquells nens sense autorització firmada conforme poden marxar sols a 
casa, romandran a La Casa del Mar. S’avisarà a les famílies o tutors legals dels infants 
perquè vinguin a recollir-los tan aviat com sigui possible. 

 

Baixes i malalties: 

Un cop formalitzada la inscripció, només en cas de baixa per malaltia (certificat mèdic) es 
retornarà el 100% dels diners. 

Un cop iniciat el casal: 

- Les baixes posteriors a l’inici de l’activitat signifiquen la pèrdua del 100% de l’import.  

- En cas de malaltia es retornarà el 100% de l’import de les setmanes no realitzades, en cap 
cas de dies puntuals. 

Els infants que estan malalts no han d’assistir al Casal, tant per evitar risc de contagis amb els seus 
companys com per poder rebre l’atenció necessària. 

Si l’infant ha de prendre un medicament en horari de casal, caldrà indicar el nom del medicament, 
dosi, hora de la presa i nombre de vegades al dia. 

Tan aviat com, algun infant, presenti símptomes de malaltia, s’avisarà a la família perquè vinguin 
a recollir-lo. 

 

Expulsions per mal comportament:  

En cas de mal comportament d’un nen, en primer lloc es parlarà amb els pares per mirar de 
corregir-ho. En cas de que el comportament no quedi corregit es farà la devolució de les setmanes 
restants.  

S’entén per mal comportament: 

- Pegar a altres nens de manera reiterada. 



- Interferir en les activitats de manera que impedeixi la dinàmica de les mateixes. 

- Comprometre la seguretat d’altres nens, d’ell mateix o dels monitors. 

- Qualsevol altra conducta que es consideri de la magnitud de les anteriors. 
 


