INSCRIPCIONS
A partir del dilluns 23 d’abril. Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu l’ ingrés al número
de compte de CE Montseny SCCL ES65 2100 3056 5122 0018 2893, amb el nom del nen/a i
fer arribar el resguard d’ingrés i full d’inscripció al CE Montseny (C/Pallars, 410) de dilluns a
divendres de 9 a 19,00h o també es pot entregar-ho al coordinador de la pròpia escola.

Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018
1a reunió informativa:
10 ABRIL A LES 18,00h
2a reunió informativa:
7 DE JUNY A LES 19,30h
NORMATIVA DEL CAMPUS I DEVOLUCIONS
L’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Per a qualsevol
retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la
baixa a la mateixa escola CE Montseny abans de començar-la. Si es tramita 10 dies
naturals abans del seu inici es retornarà el 80% de l’import final. En posterioritat a
aquesta data es retornarà el 50% amb justificant mèdic, on especifiqui la
impossibilitat de realitzar l’activitat escollida. Important: un cop s’iniciï l’activitat no es
retornarà cap quantitat.

De 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat

www.cemontseny.cat

VII CAMPUS INTERNACIONAL DE BÀSQUET 2018
Activitat: Campus de tecnificació
Places limitades!
Director tècnic: Eloi Casanovas (Entrenador Superior i tècnic de la Federació
Catalana de Basquetbol).

En/na
DNI
Autoritzo al meu fill/a: a realitzar les activitats programades del campus.

Nom i cognoms

Tots els tècnics estan en possessió de la titulació de la FCBQ.
Vols millorar algun aspecte concret del teu joc?
Ara tens l'oportunitat d'entrenar-ho específicament sota la supervisió d'un
ENTRENADOR SUPERIOR i professor d'entrenadors com l'ANDRÉS ANDILLA.
Adreçat a jugadors i jugadores de 1r d'ESO a 2n de batxillerat que estiguin jugant
a bàsquet.

Adreça
CP

Municipi

Província
Telèfon mòbil 1

Telèfon
Telèfon mòbil 2

TREBALL I OBJECTIUS DEL CAMPUS
Assenyala l’opció que desitgis treballar a fons durant el Campus:
TIR
ENTRADES A CISTELLA
DRIBBLING
JOC D’ESQUENA A CISTELLA
1X1
JOC DEFENSIU / JOC OFENSIU.
 ALTRES: ............................………………………………………………………………………………
En dobles sessions diàries i suport audiovisual treballarem l’aspecte del teu joc
que vulguis millorar.

E-mail
Curs escolar

Data de naixement

Número TISS (CAT SALUT)
Observacions
Jugues a Bàsquet?  SI NO
Quant temps fa que jugues?
Indiqueu amb una creu les opcions desitjades:
9.00h – 13.00h
Del 25/06 al 29/06
65,55€
Del 2/07 al 6/07
65,55€
Del 9/07 al 13/07
65,55€
Del 16/07 al 20/07
65,55€
Del 23/07 al 27/07
65,55€

Signatura:

On:

9.00h – 15.00h
113,00€
113,00€
113,00€
113,00€
113,00€

9.00h – 17.00h
131,00€
131,00€
131,00€
131,00€
131,00€

Data:

D’acord amb allò disposat en l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter
Personal, Centre d'estudis Montseny SCCL i COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB , disposa d’un fitxer
de dades de caràcter personal, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, en el que són recollides i
tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant la cessió de les mateixes a Centre d'estudis
Montseny SCCL i COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB , per tal de permetre les gestions derivades
de la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. D’acord amb el que disposa la LO 15/1999, poden exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte aquestes dades al correu electrònic
administracio@cet10.com
No accepto l’alta per rebre el butlletí No accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant
l’activitat per part de Centre d'estudis Montseny SCCL i COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB per
donar suport visual a la nostra web, xarxes socials, documentació corporativa i publicitària.

SORTIDES SETMANALS DE TOT EL DIA:
Setmana 1 (25/6 al 29/6): Sortida Water World (tot el dia)
Setmana 2 (2/7 al 6/7): Sortida Salting
Setmana 3 (9/7 al 13/7): Sortida Sharma Climbing
Setmana 4 (16/7 al 18/7): Sortida Water World (tot el dia)
Setmana 5 (23/7 al 27/7): Bosc urbà
CADA DIA CAL PORTAR:
 Roba esportiva i calçat esportiu.
 Roba de recanvi per després de dutxar-se i estris de cura personal.
 Esmorzar.
 Ampolla d’aigua i tovallola petita.
 Equip de bany per la piscina: tovallola, sabatilles de piscina, casquet de
bany ibanyador.
 Gorra.

