Mini Campus de Bàsquet
Mini Campus de Bàsquet del CB Solsona
De l’1 al 28 de juliol de 2019 (4 setmanes)
Adreçat als nens i nenes nascuts entre 2006-14
Amb el suport i col·laboració:
Ajuntament de Solsona i Consell Esportiu del Solsonès

FITXA D’INSCRIPCIÓ I D’AUTORITZACIÓ

Fotografia

Nom i cognoms: ………………………………………………………………………………………………………… .....
Data de naixement: …………………………………………. Telèfon mòbil: …………………………………….
Adreça postal: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adreça electrònica: …………………………….....................…@...................................DNI (si en té):………………………
Desitja participar en el Mini Campus d’Estiu de l’Escola de Bàsquet del CB Solsona, la/les setmana/es següents (assenyalar):

□ 1a set: 1 al 5 de juliol
□ 3a set: 15 al 19 de juliol


□ 2a set: 8 al 12 de juliol
□ 4 set: 22 al 26 de juliol

Adjunta còpia de la targeta sanitària CatSalut I del DNI (si no és ja esportista del club)

Indicar si pateix alguna malaltia significativa o algun tipus d’al·lèrgia: ……………………………………..…….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Practica habitualment el bàsquet? …………….. On?............................................................................................
Està donat d’alta en una Mutualitat o Assegurança Esportiva? ………………………………………………………………………
(Ho estan els nens i nenes que han participat enguany en les competicions d’un club esportiu o del Consell Esportiu)

AUTORITZACIÓ
En/Na (Nom i cognoms) ………………………………………………………………………………….. amb DNI, NIE ........................ ,
en qualitat de mare/pare/tutor, autoritzo a …………………………………………………………………………………………………….
a participar en el Mini Campus d’Estiu de l’Escola de Bàsquet del CB Solsona.
Així mateix concedeixo permís perquè pugui aparèixer en fotografies o filmacions de l’activitat. ( □ No concedeixo)

Solsona, ………………… de ……………………….de 2019

Signatura:

PAGAMENTS
Transferència bancària: Banc Santander, compte ES91 0049 2595 0121 9406 3358. Adjunteu el resguard d’ingrés al full
d’inscripció i ho porteu als indrets indicats, o bé ho dipositeu a la bústia del club al pavelló municipal o ho envieu escanejat
per correu electrònic a cbsolsona@cbsolsona.com.
En efectiu: Porteu el full d’inscripció i els diners a la tenda de llaminadures EL DRAC a la plaça Major de Solsona.

SETMANES

PREU

Horari: dilluns a divendres de 9 a 21 h

1a. 1-5 de juliol
2a. 8- 12 de juliol
3a. 15-19 de juliol
4a. 22-26 de juliol

25€ per setmana
75€ les 4 setmanes
Consulteu descomptes en cas de
germans

Lloc: Pavelló Municipal d’Esports de
Solsona

Cal portar roba i calçat esportiu; ampolla o cantimplora amb aigua
El 26 de juliol es celebra la festa final del MINI CAMPUS, amb berenar inclòs

