
CAMPUS D’ESTIU 2016
27 DE JUNY A 1 D’AGOST DE 9H A 13.30H

CATEGORIES BÀSQUET I MINI

PAVELLÓ COL.LEGI SAGRAT COR

Butlleta d'inscripció
Nom i cognoms ________________________________________________ 
Adreça ___________________________________________ CP_________ 
Data naixament _____________ Telèfon ______________ Mòbil ______________ 
Núm. Seguretat Social _________________ Col·legi/Club___________________ 
Email __________________________________ Samarreta talla XS - S - M - L - XL 
Que t’agradaria treballar  al Campus?___________________________________ 
_____________________________________________________________

PAGAMENT:
Setmana juny: 50€ Setmanes juliol: 50€
27/6 al 1/7   4/7 al 8/7  11/7 al 15/7
    18/7 al 22/7 25/7 al 29/7

Compte ES82 -  2013 - 0449 - 65 - 0200670211 Catalunya Caixa
( Cal posar el nom del/la participant i “Campus d’estiu”)
El pagament de la inscripció al Campus autoritza automàticament al TGN BÀSQUET CLUB per enregis-
trar i utilitzar fotografies, vídeos, pel·lícules o gravacions de l’esmentat Campus, i fa que s’acceptin 
automàticament les següents condicions: eximeix de responsabilitat als patrocinadors, promotors i 
altres persones o entitats relacionades amb aquest Campus, per qualsevol dany o pèrdues sofertes pel 
participant inscrit i autoritza les decisions mèdiques i quirúrgiques que calgui adoptar en cas              
d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

5 setmanes: del 27 de juny a l’1 d’agost
Horari: de 9h a 13:30h (entrada pel pavelló)
Serveis d’acollida i menjador (servei del Col·legi)
Regal d’una samarreta tècnica
Reunió informativa el dia 23 de maig a les 19h a la sala de 
pares del Col·legi Sagrat Cor (accés pel pavelló)
Més informació: www.tgnbasquet.com - campustgn@gmail.com



L’objectiu del Campus TGN és aconseguir el 
màxim rendiment de tot els jugadors/es.

INICIACIÓ al bàsquet pels més petits (prebenjamins) mitjançant 
jocs i dinàmiques col·lectives que els vagin introduint en els             
fonaments d’aquest esport.

Treball específic de la COORDINACIÓ i les CAPACITATS MOTRIUS 
que millorin les aptituds pel joc de tots els participants de categoria 
MINI.

Tecnificació dels FONAMENTS BÀSICS del bàsquet adaptats a 
l’edat i necessitats tècniques dels jugadors/es BENJAMINS i         
ALEVINS.

MINIBÀSQUET

BÀSQUET

Cada setmana tindrem la visita d’un ESPECIALISTA de cada apartat 
del joc del bàsquet (jugadores del sènior TGN Bàsquet, entrenadors 
referents, exjugadors nivell nacional...) que realitzaran un treball 
específic i amb una dinàmica diferent pels nostres participants.

MÀSTER CLASS

SEGUIMENT individualitzat de cada participant per adaptar el         
treball tècnic a les seves necessitats.

TECNIFICACIÓ especifica dels participants per conceptes                       
i posicions.

Èmfasi especial en el treball de MECÀNICA de TIR.

COMPETICIONS per equips al final de cada jornada.

MÉS INFORMACIÓ
HORARI: de dilluns a divendres de 9.00h a 13.30h

LLOC: Pavelló del Col·legi Sagrat Cor

DATES: del 27 de juny a l’1 d’agost

EDATS: nens i nenes nascuts entre el 2000 i el 2011

PREU: 50€ per nen/a i setmana

SERVEI DE MENJADOR (Recollir per la porta del Col·legi):                                                                                  
          > de 13.30h a 15h   -   43€/setmana - 10€ /dia

SERVEI D’ACOLLIDA (Accés per la porta del Col·legi):                                                                                  
          > de 7.45h a 9h   -   7€/setmana - 2€ /dia


