
8è CAMPUS ESTIU VIC RIUPRIMER REFO FUTBOL CLUB 

ACAMPADA CAMPUS 

Tal com vam anunciar anteriorment, aquest any al campus tornarem a 

gaudir d’una nit d’acampada, que serà la nit del dimarts dia 17 de juliol al 

dimecres 18 de juliol.  

Aprofitem per recordar que TOTS els nens inscrits al campus podran 

participar en aquesta activitat, encara que no estiguin apuntats la setmana 

que farem l’acampada.  

L’acampada la farem a les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal Vic. 

Els nens dormiran a dins de l’Estadi Mpal. Vic, a la zona de gespa. També 

tindrem espais tancats per si alguns dels més petits no volen dormir a 

fora.  

L’activitat es començarà el dimarts dia 17 de juliol a les 20:00h i acabarà el 

dimecres 18 de juliol a les 9:00h. Això significa que els nens que estan 

apuntats aquella setmana al campus a les 9:30h anirem com és habitual 

cap a la piscina, i els que no estan apuntats aquella setmana, els haureu de 

venir a buscar entre les 9:00h i les 9:15h.  Si algun nen vol venir una 

estona a l’acampada i no es vol quedar a dormir, el podreu deixar a les 

instal·lacions a les 20:00h i recollir-lo entre les 23:00h i les 23:30h.  

Per l’acampada serà important que tots els nens portin aïllant o matalàs i 

sac de dormir (amb noms i cognoms). Cal també que portin vambes i un 

lot. Així com la roba de piscina pel dia després. No caldrà que portin 

esmorzar, ja que l’esmorzar els hi donarem nosaltres. Caldrà que portin 

sopar, ja que soparem tots junts al camp. 

És important que els nens que vulguin venir a l’acampada confirmin 

assistència. O podeu fer via whatsapp al 616 134 073 o bé per correu 

electrònic a campus@vic-riuprimer.cat  

Atentament els monitors 

Horari Activitat 

20:00h Arribada i ocs de futbol 

21:00h Sopar 

21:45h Mundialet nocturn 

23:00h Jocs nocturns 

24:00h Dormir 

07:30h Diana i recollir 

08:00h Esmorzar 

09:00h Piscina 

 


