
BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ CAMPUS DE DIA 

Nom i cognoms 
Adreça            CP 
Data naixement    Col·legi/Club al que pertany 
Núm. Seguretat Social  Telèfon contacte   
email               Samarreta talla        8      12       16   

  S      M        L    XL
ACTIVITATS ESPORTIVES
Direcció Tècnica :  Raül Bonet
Entrenadors : Jordi Crespo, Agustí Oriol, Lala Lòpez, Javi Garcia, Iñaki Liarte, David Artero, 

         Pau Robert, Javi Villalba i  Montse Martí

• Sessions de perfeccionament – millora la teva tècnica

• Masterclass amb els millors entrenadors

• Competició – aplica els teus coneixements

ALTRES SERVEIS (el col·legi ofereix serveis d'acollida i menjador):
Servei d'acollida (accés per la porta del col·legi):

> de 7:45h a 9h – 7€/setmana – 2€/dia
Servei de menjador (recollir per la porta del col·legi):

> de 13:30h a 15h – 43€/setmana – 10€/dia

PAGAMENT:
Jugadors Sagrat Cor, TGN Bàsquet i Teresianes: 50€/setmana - Resta jugadors: 60€/setmana
Setmana juny:              Setmanes juliol: 

2/7 al 6/7 9/7 al 13/725/6 al 29/06                 
16/7 al 20/7   23/7 al 27/7 

Compte ES02 0182 6240 6502 0391 8753 BBVA  (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 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.

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 a www.tgnbasquet.com – campustgn@gmail.com

30/7 al 3/8 

http://www.tgnbasquet.com/
mailto:campustgn@gmail.com
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