formulari d’inscripció
NOM I COGNOMS:

DNI:

NOM PARE/MARE/TUTOR:

TELF:

ADREÇA:

CP:

POBLACIÓ:
EMAIL:
DATA NAIXEMENT:

JUGADORS/ES DEL CLUB: 80€ PER TORN

NO JUGADORS/ES DEL CLUB: 90€ PER TORN

normativa existent en el moment de la celebració
del Campus i les inscripcions
s'atendran per rigorós ordre d’arribada
amb preferència als jugadors/es del club fins a
omplir totes les places.
‣ Caldrà fer la preinscripció fins el dia 10 de Juny
enviant aquest trìptic degudament emplenat.
‣ Un cop rebuda la confirmació de plaça, caldrà
fer el pagament en un termini de 2 dies (en cas
de no realitzar-lo es podrà perdre el dret a la
plaça).

‣ Un sol pagament del 100% de l’import per
transferència / ingrés.

‣ En cas de cancel·lació de la inscripció per

part del club,
es produirà
la
devolució
del 100% de l’import total. Mentre que si es
produeix per part de la família es retornarà un
80% si es fa abans del dia 12 de Juny. Després del
12 de Juny i fins 5 dies abans del dia de l’inici
del campus es retornarà el 50% del preu total.
En un termini inferior a 5 dies, no es retornarà
l'import.
‣ Entrega d’Inscripcions:

2- Del 4 al 8 de JULIOL
3- Del 11 al 15 de JULIOL
4- Del 18 al 22 de JULIOL
5- Del 25 al 29 de JULIOL

‣

IMPORT TOTAL:

10% per dos o més germans
DESCOMPTES
(no s'acumulen) 10% per inscripció a dues o més setmanes
PAGAMENT:

tothom.

‣ El número de places estarà adaptat a la

realitzarà el torn.

1- Del 27 de JUNY al 1 JULIOL

TOTAL TORNS:

‣ Les inscripcions del Campus són obertes a

‣ Si no hi ha un mínim d’inscripcions, no es

CLUB DE PROCEDÈNCIA

TORNS

INSCRIPCIONS

Un sol pagament per transferència al compte: ES60 0182 3577 5002 0214 2052
( no realitzeu el pagament fins que no es comuniqui la confirmació de la plaça)

Per e-mail:

secretaria@sallebasquet.cat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
‣
‣
‣
‣
‣

FOTOCÒPIA DNI *
FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA *
CERTIFICAT DE VACUNES
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SALUT
DOCUMENT PROTECCIÓ DE DADES *
* documents no necessaris pels jugadors/es del club

PRESENTACIÓ
- Campus de bàsquet destinat a nens
i nenes nascuts/es entre els anys 2010 i 2014.
- Els
entrenaments
estan
adaptats
a les etapes
educatives.
Realització
de grups
per
edats
amb
nivells semblants
de destreses, perquè
aquests siguin el més enriquidors possible.

TORNS I HOR ARIS
DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL:
‣
‣
‣
‣

TORN 1: del 27 de JUNY al 1 JULIOL
TORN 2: del 4 al 8 de JULIOL
TORN 3: del 11 al 15 de JULIOL
TORN 4: del 18 al 22 de JULIOL

‣ TORN 5: del 25 al 29 de JULIOL
HORARIS:
‣ L'horari de Campus serà de 8:30h a 14:00h.
‣ Arribada de les 8:30 a les 9h.

ORGANITZA

C/ La Pau s/n ( Pavelló La Salle ) Manresa.
602211585
secretaria@sallebasquet.cat
www.sallebasquet.cat

CAMPUS
- El campus d'estiu està basat en la pràctica
esportiva del bàsquet, a part també es
realitzaran altres activitats com piscina al
Club tennis Manresa i altres activitats lúdiques al
Parc de l'Agulla.
- Aquest és un campus de bàsquet
on l’objectiu principal sobre el qual treballarem
és
que
els
i
les
participants
evolucionin
i
sobretot
gaudeixin
d’aquest
esport.
En
l’àmbit
tècnic
buscarem
el
desenvolupament i
la
millora
de
les
capacitats tècniques
i
tàctiques
dels
nens/es mitjançant
les
programacions
que marca la FCBQ.

CAMPUS MATINS
ESTIU 2022

- Pel que fa a les mesures de higiene i seguretat i
de desenvolupament del Campus, aquest estarà
adaptat a les mesures existents en el moment
de dur-se a terme el Campus per part de les
autoritats pertinents.
- Informació Bàsica sobre Protecció de
Dades.
Responsable:
ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA
LA
SALLE
MANRESA.;
Finalitat: prestar-li els serveis
sol·licitats,
així
com
enviar-li
comunicacions
comercials. Destinataris: No es cediran
dades, excepte obligacions legals. Drets:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades,
així com altres drets, indicats en la
informació addicional, que pot exercir en
secretaria@sallebasquet.cat.
Informació
addicional: Pot consultar informació addicional
sobre
Protecció
de
Dades
en
www.sallebasquet.cat. Aquest missatge i els
seus arxius adjunts van dirigits exclusivament al
seu destinatari, podent contenir informació

DEL 27 DE JUNY AL
29 DE JULIOL

