El campus d'estiu 2022 de Trial Evolution és una estada de 6 dies, on es
fan moltes activitats, totes relacionades amb el trial. Enguany serà la 9ª
edició del campus d'estiu i hem preparat diverses activitats amb molt
pedal.
OBJECTIUS
•
•
•
•

Gaudir del trial, aprendre'l i perfeccionar-lo.
Conviure amb altres riders compartint aficions i activitats.
Assolir coneixements exposats durant el campus.
Espavilar-se un mateix, sempre recolzats i guiats per tot l'equip.

DIES DE L'ESTADA
Del 3 de juliol al 9 de Juliol, entrada diumenge dia 3 a les 18:00 i sortida
dissabte dia 9 a les 11:00.

ON ESTAREM
L'estada del campus serà a la
localitat de Llinars del Vallès, a la
casa de colònies Mogent, el lloc ens
ofereix una amplia diversitat
d’instal·lacions. Tot seguint la
normativa covid-19.
https://mogent.maristes.cat/ca
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ON ENTRENAREM
Matins a les instal·lacions de Trial Evolution a Sant Antoni de Vilamajor, les
instal·lacions més grans d’Europa amb més de 7000m2. Tardes
entrenaments en natural a les rodalies de la casa de colònies.
Els entrenaments constaran de dues hores matí i dues hores tarda.

ACTIVITATS
Farem varies activitats com: jocs de coordinació en grup, anglès, jocs
d'equilibri, mecànica, classes teòriques de trial amb suport audiovisual,
estiraments, gimcana, rutes BTT, ….
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L’EQUIP DE MONITORS
Tot l’equip de monitors esta format per joves experimentats i amants del
trial. Enguany tindrem un rider que farà la classe de trial parlant amb
anglès, així que els riders perfeccionaran el trial i l’anglès al mateix temps.
SORTIDES
• Salting Granollers, Un lloc on millorar el salt, l’orientació a l'espai i
gaudir al màxim.

https://www.saltingcenters.com/centros/granollers/

• Ruta BTT per la serralada del litoral.
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ELS MENJARS
Farem 5 àpats al dia, esmorzar de bon matí a la casa de colònies, petit
entrepà a mig matí, dinar, berenar i sopar.
Esmorzar casa: Llet, cereals, sucs, iogurts, fruita,.......
Esmorzar escola: Entrepà formatge, fuet o gall dindi.
Berenar casa: Fruita, coca, entrepà crema de cacau.
Dinar i sopar: Ens ho faran un servei de cuina a la casa de colònies.

Preus
•
•
•
•
•
•

El preu del campus és de 495€
Campus sense dormir 325€
Aplicar un 5% de descompte al segon germà.
Lloguer de bici 40€ tot el campus.
Llicencia federativa per qui no en tingui a partir de 40€
El pagament el farem en metàl·lic al moment d'entrada al Campus.
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APUNTS
• Es obligat tenir la llicencia federativa F.C.C o U.C.I 2022 en vigor per
poder assistir al campus, sinó en tens nosaltres la podem tramitar a
partir de 40€.
• Les classes de Trial es faran amb monitors experimentats i en grups
de 6 o 7 alumnes.
• Les classes de mecànica les farà en Jordi Yélamos.
• Les classes de jocs d´equilibri i coordinació en grup les faran tots els
monitors i dirigit per Jordi Yélamos.
• Les classes de teòrica de Trial les farà en Jordi Yélamos.
• Les classes d'estiraments les farà en Jordi Yélamos amb l'ajuda de la
resta de monitors.
• Els desplaçaments dels alumnes a l'escola de Trial és faran amb
bicicleta per camins rurals l’anada i la tornada.
• Farem un grup de Whatsapp per mantenir-vos informats en tot
moment.
• Podreu seguir el dia a dia del campus a la pàgina de facebook (Trial
Evolution) i Instagram (@triallevolution).
• Podeu visitar els vostres fills quan vulgueu.
• Places limitades a 45 riders.

COVID-19
Com s’actuarà en casos sospitosos COVID-19
Aplicarem el protocol que hi hagi vigent en aquelles dates.

Per qualsevol consulta
info@trialevolution.com
609514177 Jordi
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