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Aniversaris ARS

INTRODUCCIÓ

Partint del concepte que sempre hem entès com a celebració d’aniversari, amb
globus, pastís, espelmes i moltes hores jugant i divertir-nos, volem oferir un tipus
de celebració diferent. Sense inflables ni tobogans ni el pati de casa ple de nens.
Una activitat de durada indeterminada perquè els infants puguin celebrar el seu
aniversari en contacte amb la natura, amb l’aigua i gaudint de l’aire lliure amb els
seus amics i amigues al mateix temps que s’introdueixen al surf, el SuP, el
skateboard i a la consciència medioambiental.
Tothom vol un aniversari únic i més quan som petits.

© 2019 Agroruralsurf / agroruralsurf@gmail.com



Escola de Surf Empordà Aniversaris

Estartit 2020-2021

OBJECTIUS

- Celebrar un aniversari diferent, amb els elements de tota la vida però
introduint noves activitats

- Despertar l’interès dels infants en certes activitats esportives que potser no
coneixien

- Conscienciar als infants de manera lúdica a través de tallers sobre els
problemes medioambientals i les maneres de solucionar-los

- Crear un esdeveniment adaptat a les condicions del medi per a la cohesió i
unió del grup

- Aconseguir objectius de cohesió, treball en equip i seguretat entre altres
valors.

QUÈ PROPOSEM?

Una celebració d’aniversari. Pastís, espelmes, globus, infants, diversió i fins i tot
regals, com sempre s’ha fet.

Les activitats però, no són les de sempre. Tenim varies opcions: activitats lúdiques,
jocs cooperatius i tallers (inclosos al preu estàndard). Surf, paddle surf, skateboard
i activitats familiars com gimcanes, jocs a la platja i al mar... (addicionals)

Curses de relleus amb les taules de surf, agafar onades compartint la taula amb
els amics i familiars, jocs a la sorra, equilibris a la taula de paddle, jocs
d’introducció al skateboard, confecció de diferents tallers i un gran nombre de
possibilitats per muntar l’aniversari com es vulgui.
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Els nostres monitors es faran càrrec de la dinamització de les activitats al llarg del
dia així com de les necessitats dels infants i del desenvolupament de la jornada.
També ens podem fer càrrec de la decoració del local, la rebuda, i la gestió del
material necessari en cas que es desitgi.

A dins el local de l’escola es pot menjar el pastís, obrir els regals, fer rebudes i
comiats i deixar temps lliure perquè puguin provar tots els materials i joguines
que tenim per al desenvolupament de la coordinació i la propiocepció

ESPAI

A l’ESTARTIT. L’espai que disposem es troba a l’Estartit al carrer Salines 16 a
l’Agroruralsurf club. És un espai adaptat a tots els esports que practiquem,
disposem de dutxes, vestidors, zona d’aula per als tallers amb nens, gimnàs, espai
pels equilibris, rocòdrom, zona chill, etc.

Les activitats d’aigua així com les activitats lúdiques, es duen a terme a la platja a
que tenim a només 50m de l’escola.

https://www.google.com/maps/place/Escola+de+Surf+Empord%C3%A0/@42.048566
4,3.1931431,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12ba5a13804b1af5:0xb2d5756aade6219b!2sE
scola+de+Surf+Empord%C3%A0!8m2!3d42.0485624!4d3.1953264!3m4!1s0x12ba5a13
804b1af5:0xb2d5756aade6219b!8m2!3d42.0485624!4d3.1953264
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HORARIS

Del 15 de setembre al 15 de Juny (Estartit) i del 15 de juny al 15 de setembre (Platja
de L’Estartit).

Cada cap de setmana, festius, vacances de Nadal i estiu. Per dates entre setmana
demanar disponibilitat. Horaris a determinar.

L’activitat té una durada mínima de 2 hores i màxima de 3 hores.

OBSERVACIONS

El nombre mínim de persones per a la formació d’un grup serà de 8 persones i
fins a un màxim de 40.

Important portar calçat tancat i roba còmoda així com banyador, tovallola i
xancletes en cas de voler-se dutxar a les nostres instal·lacions.
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PREUS

CONCEPTE COST

Preu de l’activitat per persona (8 a 12 infants) 13 €

Preu de l’activitat per persona (13 a 16 infants) 12,5 €

Preu de l’activitat per persona (17 a 24 infants) 12 €

Preu de l’activitat per persona ( +24 infants) 11,5 €

* inclou utilització de l’espai i monitor acompanyant cada 12 infants + 1 activitat
lúdica dirigida i controlada

EXTRES COST

Àpat (esmorzar / berenar) = Beguda, patates i entrepans 5 €

Decoració ambientada 2,5 €

Activitat de skate 5 €

Activitat surf i paddle surf 10 €

Activitat Familiar (+ 1 membre de la familia) 11 €

CONTACTE

Agro Rural Surf School

www.agroruralsurf.com

agroruralsurf@gmail.com

www.facebook .com/agroruralsurf

Instagram: @agroruralsurf

telf: +34 649 416 561
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