AMPOSTA ’ 2019
DEL 13 AL 18 D’ABRIL

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom ...........................................................................
Cognoms ...................................................................
Data de naixement ...................................................
Jugo a l’equip ............................................................
Telf. pare ........................ Telf. mare ........................
e-mail pare .................................................................
e-mail mare ................................................................
Anada amb autocar?
Sí
No
Tornada amb autocar?
Sí
No
Talla de samarreta:
Pateixes alguna malaltia?
Sí
No
Especificar .................................................................
Estàs prenent algun medicament?
Sí
No
Especificar .................................................................

Més informació a :
www.cbsantjosep.net
33campus.blogspot.com
campus@cbsantjosep.net
@cbsantjosep #33Campus2019

CAMPUS

@cbsantjosep i @campussantpep
AMPOSTA 2019

AMPOSTA 2019

ARTESGRAFICASVENUS.COM

Autorització del pare/mare/tutor:
Nom i cognom
................................................
DNI
................................................

Signatura

El C.B. Sant Josep NO es fa responsable dels objectes de valor que es
puguin perdre durant el transcurs del “Campus”. Objectes com: mòbils,
diners, roba, etc.
El signatari cedeix els drets d’imatge del participant al Campus al C.B. Sant
Josep - Badalona, que podrà publicar imatges del mateix a la pàgina web
del Club, així com a la resta de xarxes socials i elements de publicitat del
Club. El fet de signar l’autorització implica l’acceptació de les normes de
convivència del Campus i les responsabilitats que se’n deriven.

inesim
M

MADISON

DEL 13 AL 18
D’ABRIL
PER A NENS I NENES
DE 6 A 16 ANYS

INSCRIPCIÓ
Preu del Campus : 320 €
HORARIS d’inscripció a Secretaria:
De dilluns a divendres de 17:30h a 19:00h
Per correu electrònic a campus@cbsantjosep.net
On-line a través del formulari a:
www.cbsantjosep.net/campus/setmana-santa/

Mètodes de PAGAMENT:
- El pagament s’ha de fer mitjançant ingrés o
transferència al compte corrent del Club,
ES59 0081 0024 8800 0191 0092
- Es pot efectuar:
a) Pagament del total 320€ abans del 05/04
b) Pagament fraccionat:
- Reserva plaça 50€ abans del 15/02/19
- 2n pagament 150€ abans del 01/03/19
- 3r pagament 120€ abans del 05/04/19

ORGANITZA: C.B. Sant Josep - Badalona
EDATS: nens i nenes d’entre 6 i 16 anys
LLOC: Amposta Parc - www.ampostaparc.es
DATES: del 13 al 18 d’Abril de 2019
DIRECCIÓ TÈCNICA: Pol Amigó / Oriol Entrena
EQUIP TÈCNIC: 1 entrenador / 10 jugadors
INFORMACIÓ:
- Secretaria C.B. Sant Josep (tardes)
- Telèfon - 659 04 45 90 (Oriol)
- e-mail: campus@cbsantjosep.net
SORTIDA: de Badalona, el 13 d’abril a les 10h
ARRIBADA: a Badalona, el 18 d’abril a les 18h
REUNIÓ INFORMATIVA per a pares i mares:
Dimarts dia 9 d’abril a les 19:30 a Sant Josep

ACTIVITATS
- Sessions diàries de tecnificació individual i
col·lectiva de bàsquet.
- Lliga “Groc i Lila” de 5c5.
- Competicions d’1c1, 3c3, tirs lliures, triples i
“Two Ball”.
- Tallers pràctics relacionats amb l’esport.
- Voleibol, futbol, i altres activitats lúdiques.

INSTAL·LACIONS
- 18 pistes de bàsquet
- 7 camps de futbol		
- Pavelló cobert		
- Sala polivalent		

Places limitades

* La inscripció de dos o més germans té un descompte
del 10% sobre el segon germà/na.

BUTLLETES de finançament del Campus:
- Amb la inscripció, rebreu un talonari de 20 butlletes
que podeu vendre i recuperar part dels diners de la
inscripció (20€).
- Aquestes butlletes són per un sorteig de productes
que tindrà lloc del 08 al 12 d’abril amb el sorteig de la
ONCE. (Bases del Sorteig a la nostra pàgina web)

QUÈ T’OFERIM?
- Règim de pensió complerta amb berenar
- Trasllat amb autocar des de Badalona
- Activitats al mateix lloc de residència
- Assegurança i assistència sanitària 24h
- 1 samarreta del Campus per cada participant
- Regals pels guanyadors de les competicions

- Si vols vendre més butlletes, les pots demanar a
Secretaria.

C.B. SANT JOSEP
www.cbsantjosep.net

- Sala de video
- Sala de jocs
- Habitacions de
6-8 amb lavabo

