5è. CAMPUS
CLUB BASQUET PEDAGOGIUM JULIOL – 2015
(29 de juny fins el 31 de juliol)
Us esperem al 5è Campus de Bàsquet, nenes i nens de 6 a 14, apunteu-vos-hi el més aviat
possible i a passar-ho bé

ACTIVITATS
És un campus de Basquet enfocat principalment a l'aprenentatge i perfeccionament del bàsquet però
també farem altres activitats esportives aprofitant el Pavelló.
•
•
•

Concursos de bàsquet (3x3 – 1x1 - tirs lliures)
1 Sortida tot el mati a un entorn d’aigua.
Jocs d’entreteniment (ping-pong .....)

Els grups es distribuiran segons edat i nivell tècnic

LA INSCRIPCIO INCLOU
•

2 Samarretes i 1 pantaló del Campus

PREUS
1r a 5è TORN
•

Mati (9 a 13 h)

100 EUR

•

Mati amb dinar (9 a 15h)

115 EUR

•

Mati i tarda amb dinar (9 a 17h)

125 EUR

•

Acollida (8 a 9h)

10 EUR

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS
•
•
•

Al Pavelló Josep Comellas
Al fer la inscripció haureu de: abonar el total de l’import. En el cas de més de 2 setmanes.
El pagament es farà mitjançant transferència bancaria al número de compte CATALUNYA
CAIXA ES48 2013 6098 4102 0037 5290

NOTES :
• IMPORTANT - Adjuntar fotocopia de la targeta sanitària.
• La sortida setmanal anirem a les Piscines Picornell a passar el matí. (el transport es farà amb
autocar)

5è. CAMPUS CLUB BASQUET PEDAGOGIUM JULIOL – 2015
(29 de juny fins el 31 de juliol)
FULL D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Nom ____________________________ Cognoms ____________________________________________
Data de naixement _________________ Escola ______________________________________________
Nom pare __________________________________ Telèfon ____________________________________
Nom mare _________________________________ Telèfon ____________________________________
Altres familiars _____________________________ Telèfon ____________________________________
Adreça __________________________________________________ Codi postal __________________
Població _______________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________ Talla Samarreta ______ Pantaló ________

QÜESTIONARI MEDIC
CatSalut Núm TSI (Targeta sanitat pública) _________________ Altres ____________________________
Pateix freqüentment alguna malaltia? (diarrea, febre, mal de cap, angines, etc.) _____________________
______________________________________________________________________________________
Té alguna malaltia crònica? (al·lèrgia. asma, epilèpsia, problemes cardíacs, diabetis, etc.)
______________________________________________________________________________________
Pren algun medicament normalment? _____ Quin? ____________________________________________
Té algun tipus de d1scapacitat física o psíquica? _______________________________________________
Segueix alguna dieta especial? _____________________________________________________________
Observacions:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
En cas d’urgència, avisar al telèfon: ___________________ Sr/Sra. ________________________________

DADES ACTIVITAT
TORNS

HORARIS

1r Torn

29 de juny al 3 de juliol

2n Torn

4 al 10 de juliol

3r. Torn

13 al 17 de juliol

4t torn
5è torn

•

Mati (9 a 13 h)

•

Mati amb dinar (9 a 15h)

20 al 24 de juliol

•

Mati i tarda amb dinar (9 a 17h)

27 al 31 de juliol

•

Acollida (8 a 9h)

