BÀSQUET (ESSTTIIU
U 2015)
CAMPUS IGUALADA SHARKS
IGUALADA SHARKS és la cara més divertida del CLUB BÀSQUET IGUALADA que durant l’any
organitzarà activitats de caire social i esportiu obertes a tots els que us agrada el bàsquet.
Aquest estiu hem renovat el campus de les tardes amb un nou format ampliant edats i torns.
Evolucionarem en la millora del 1c1 , joc de peus, finalitzacions, bot, passada i sobretot el tir, entre
d’altres.
L’estiu és un moment ideal per millorar de forma divertida aquells aspectes del teu joc que t’ajudaran a
fer un salt de qualitat com a jugador. T’esperem !!!
TORNS:

* en el cas que en algun dels torns no hi hagi un mínim d’inscrits el club es reserva el dret a modificar l’horari

1r Torn: 29 de juny al 3 de juliol
2n Torn: 6 al 10 de juliol
3r Torn: 13 al 17 de juliol
4t Torn: 20 al 24 de juliol
5è Torn: 27 al 31 de juliol
HORARI:
Campus INICIACIÓ: 17:30 h. a 19:00 h. (nascuts de l’any 2004 i posteriors)
Campus PERFECCIONAMENT: 19:00 h. a 20:30 h. (nascuts de l’any 2000 a 2003)
Campus TECNIFICACIÓ: 19:45h a 21:45h (1999 i anteriors)
-Places LimitadesPREU:

25,00 €/setmana. (Iniciació i Perfeccionament)
30,00 €/setmana. (Tecnificació)

LLOC:

Complex Esportiu Les Comes.

INSCRIPCIONS:

A partir del 18 de maig 2015.
- Oficines del Patronat Municipal d’Esports d’Igualada de 8:00 h. a 15:00
h. (93 805 42 10)
- per fax: 93 803 62 58
- mail: clubbasquetigualada@gmail.com / activitats@pmeigualada.cat

MÉS INFORMACIÓ:
Iniciació i/o Perfeccionament: 626.825.549 (Emili Díez)
Tecnificació: 605.988.018 (Raül Caballero)
www.clubbasquetigualada.cat

ORGANITZA:

CLUB BÀSQUET IGUALADA

BÀSQUET (ESSTTIIU
U 2015)
CAMPUS IGUALADA SHARKS
DADES PERSONALS:
Nom i cognoms:
Data de naixement:
CatSalut: _
Població:

Telèfon particular:

___ __________

(4 lletres 10 números)

Telèfon d’urgència:
Centre educatiu:

Correu electrònic:
Talla de samarreta: XXL

XL

L

M

S

XS

Que t’agradaria millorar?

ASSISTIRAS ALS TORNS: (marca amb una X)
1r Torn: 29 juny a 3 juliol
2n Torn: 6 al 10 de juliol
3r Torn: 13 al 17 de juliol
4t Torn: 20 al 24 de juliol
5è Torn: 27 al 31 de juliol
Domiciliació bancària (IBAN):_________________________________________________________

Observacions:____________________________________________________________________________________

AUTORITZACIÓ PARE/MARE o TUTOR
Les dades que vostè ens proporciona seran introduïdes en un fitxer propietat de cada entitat esportiva amb la finalitat de tramitar la seva inscripció i
rebre informació de properes activitats esportives organitzades per aquest organisme. Cada entitat esportiva corresponent podrà difondre a través
de diferents mitjans de comunicació: imatges, fotos i vídeos de les activitats que realitzen amb la finalitat de promocionar l’activitat. Les seves dades
podran ser cedides a tercers únicament pel compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, d’acord amb la Llei O. 15/1999, de
protecció de dades de caràcter personal, vostè pot en tot moment exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se al
Club Bàsquet igualada, c/ Carles Riba, s/n, 08700 Igualada.
El signatari manifesta la seva conformitat amb la present clàusula i autoritza a les entitats esportives per poder tractar o cedir les seves dades o
imatges d’acord amb les finalitats indicades. Accepto la normativa que consta als fulls d’inscripció, manifesto que el participant és APTE per la
pràctica de l’esport, i autoritzo a l’inscrit a participar en les activitats, sortides i en cas de precisar assistència mèdica pugui ser traslladat a un centre
mèdic per part de l’organització

Igualada, .............de .................................. de 2015

Signatura i DNI de la persona que autoritza

