Ja torna a ser aquí el CANPACAMPUS. El BÀSQUET CAN PARELLADA
tornem a organitzar el nostre campus. Seran molts dies per gaudir del
bàsquet, les activitats, les sortides i el bon ambient del CANPACAMPUS.
Establirem dos grups de treball. Un de petits, per a nens i nenes de 7 a
11 anys per a les categories mini i premini, i un de grans, per a infantils i
cadets. La idea és desenvolupar un treball específic per a cada grup
d’edat.
Horaris: De 9.00 a 13.00 h. Obrirem la instal·lació a les 8.30 h. i la
tancarem a les 13.30 h. per tal de facilitar als pares l’entrada i la sortida
del campus, sense cap cost addicional.

Preus:
PER TOT EL CAMPUS (5 setmanes):
SETMANA DE 4 DIES:
SETMANES DE 5 DIES:
DIES SOLTS:

200 euros
40 euros
50 euros
12 euros

Sortides especials: Tal com va passar l'any passat, es podrien dur a terme
sortides especials fora de programa que tindrien un cost addicional que es comunicaria degudament.

Activitats: Entrenaments de bàsquet, sortides a la piscina, jornades
de convivència amb d’altres campus, competicions, concursos, activitats lúdiques… i moltes ganes de passar-ho bé!!
Hi haurà obsequis per a tots els participants.
Dates i lloc d’inscripció: A partir d’ara mateix, i fins al 16 de juny, a la
secretaria del club cada dia, de dilluns a divendres, a partir de les 17.30 h.
Heu de portar el full d’inscripció degudament emplenat i una fotocòpia
de la targeta sanitària (la targeta sanitària només per a aquells nens i
nenes que no pertanyin als equips del Bàsquet Can Parellada i no hagin
vingut al Canpacampus en anys anteriors)
S’ha d’abonar en efectiu la quantitat total del preu del Campus al
moment de presentar la inscripció.
Hi haurà descomptes per la inscripció de germans.

FULL D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms del nen/a:
Jugues al BÀSQUET CAN PARELLADA?
SÍ
Jugues a un altre club o escola?
SÍ
Quin?
Vas participar al CANPACAMPUS l’any passat?
SÍ
Data de naixement:
Adreça:
Codi postal i població:
Núm. Targeta Sanitària:
Nom Pare:
Telèfon:
Nom Mare:
Telèfon:
Correu electrònic de contacte:
Prens algun medicament de forma habitual? SÍ
NO
Saps nedar? SÍ
NO
Amb dificultats

NO

M’inscric al CANPACAMPUS 2016 en la modalitat de:
CAMPUS COMPLET (5 setmanes)
SETMANA 1 – Del 27 de juny al 1 de juliol
SETMANA 2 (4 dies) – Del 5 al 8 de juliol
SETMANA 3 – Del 11 al 15 de juliol
SETMANA 4 – Del 18 al 22 de juliol
SETMANA 5 – Del 25 al 29 de juliol

Autorització del pare/mare:
Nom i cognoms:
DNI:
Autoritzeu que se li puguin fer fotos al vostre fill/a?
Signatura:

SÍ

Reunió de pares i mares:
Dijous 16 de juny a les 18.00 h. al pavelló.
Coordinador CANPACAMPUS 2016:
Toni Ros : 659 66 80 79

NO
NO

*Tots els nens i nenes tindran assegurança d’accidents i responsabilitat civil

NO

