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CAMPUS D’ESTIU 

BÀSQUET BEGUES 2017 

DEL 26 DE JUNY AL 14 DE JULIOL

PLACES LIMITADES

Més informació:

690 05 04 72

www.basquetbegues.cat

basquetbegues@gmail.com

Col·labora:

De 5 a 16 anys



TORNS SETMANALS   
Del 26 de Juny al 14 de Juliol

HORARI
De 9:00h a 14:00h

RANG D’EDAT
De 5 a 16 anys

ACTIVITATS
Entrenaments i competicions de bàsquet combinats amb tecnificació, jocs, competicions, 
sortides a l'entorn de Begues, piscina, concursos, molta diversió i entreteniment assegurat cada 
matí!

MATERIAL
Roba esportiva (pantalons curts i samarreta d’esport), bambes de bàsquet o calçat esportiu, 
esmorzar i cantimplora en una motxilla. Els dies de piscina: banyador, tovallola, xancles i 
crema solar.

PREU I FORMA DE PAGAMENT

La fulla d’inscripció es pot entregar en format físic, durant el mes de maig dimarts i diven-
dres i el mes de juny divendres de 18:45h a 19:15h o també escanejat per correu electrònic 
(basquetbegues@gmail.com).
Les places són limitades per odre de inscripció. 

El pagament es podrà realitzar en efectiu a les oficines del club el mateix dia de l’entrega de la 
fulla d’inscripció o mitjançant transferència bancària al número de compte: 
ES08 0081 1619 7300 0101 0211 amb el concepte: CAMPUS CBB i el nom del nen/a inscrit. 

Data límit d’inscripció i pagament: 16 de juny

Els pares dels nens/es que no hagin jugat aquest any al C.B. Begues s’han de posar en contacte 
amb nosaltres el més aviat possible.

DOCUMENTS A ENTREGAR
Full d’inscripció, fotocòpia del DNI (de la persona que signa l’inscripció) i fotocòpia de la 
targeta sanitària i cartilla de vacunacions.

PER MÉS INFORMACIÓ
690 05 04 72
basquetbegues@gmail.com 
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Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Setmana 1
Setmana 2
Setmana 3

1 setmana

*descompte del 10% per germans/es

70€

2 setmanes 3 setmanes

130€ 180€


