


Una manera diferent d'entendre la diversió en família.

Consta d’un conjunt de proves esportives, entre 3 i 10, que han de fer les famílies

conjuntament. Es puntua tant l’habilitat de l’adult com la del nen/a.

Perquè cada dia més, els pares i mares, volen gaudir de les activitats amb els seus

fills, d’aquesta manera els convidem a gaudir activament (participar directament) enlloc

de ser actors passius (mirar com gaudeixen els seus fills).



Poden participar tots els nens/es a partir de 4 anys i acompanyats per un adult. Les

proves estan dissenyades perquè les puguin fer tant els petits com els grans. És en el

moment de puntuar, quan es tenen en compte les diferents edats

Hi ha una carpa d’organització, on les diferents famílies recullen el seu targetó de

participació.

En els municipis i entitats que hem portat a terme el Raid Familiar ha tingut una gran 

acceptació entre les famílies, valoren molt positivament una activitat on poden 

participar amb els seus fills/es.



A continuació detallem 5 proves tipus per fer un Raid Familiar:

• Tots els integrants de la família han de fer un recorregut marcat i finalitzar 

l’acció amb un xut a porteria

• Tots els integrants de la família han de fer 3 llançaments d’ handbol a 

porteria i es comptabilitza la millor puntuació

• Aprofitant un inflable terrestre, tots els integrants de la família han 

de fer el circuit marcat en el menor temps possible

• Tots els integrants de la família han de fer el recorregut amb bici i es 

comptabilitzen el peus que es fan al circuit. Bicis grans i petites per totes les edats

• Tots els integrants de la família han de realitzar 3 llançaments de bàsquet. 

Cistella gran i petita per totes les edats
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Altres proves que podem fer són:
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Tenim diferents preus per organitzar un Raid Familiar en funció de les proves que es

vulguin fer. A mode d’exemple;

•Raid Familiar amb 3 proves, 810 €

•Raid Familiar amb 4 proves, 980 €

•Raid Familiar amb 5 proves, 1150 €

Aquest preu inclou la gestió integral del Raid, des del transport i muntatge de totes les

proves, amb material de primera qualitat (veure diapositiva “imatge del material” i “altre

material que aportem”), 1 monitor per prova, 1 speaker que dinamitza la jornada i els

targetons pels participants.

Aquest preu també inclou 3 hores de funcionament del Raid, i assegurança de

Responsabilitat Civil



PLAYERS SPORT I GESTIÓ S.L.U. També garantim la seguretat i el compliment de les

normatives en la nostra feina. Així parlem de:

- Seguretat del material: tots els nostres inflables estan fabricats a Catalunya, fabricats

amb materials ignífugs i segueixen la normativa europea de jocs recreatius inflables.

- Assegurança de responsabilitat civil. Comptem amb aquest tipus d’assegurança

obligatòria per l’organització de les nostres activitats infantils.

- Tots els treballadors estan donats d’alta en la Seguretat Social.

- Tots els treballadors formats en el protocol de seguretat i actuació de Players Sport i

Gestió, S.L.U.




