NORMATIVA
CAMPUS GAMETIME 2019
INFORMACIÓ RELATIVA AL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
La formalització de la inscripció online al Campus
serà confirmada un cop finalitzat el procés, moment
en el qual es rebrà un correu electrònic amb el
comprovant de pagament (pot trigar uns minuts).
En el cas de participants inscrits a més d’un torn
dels Campus Bàsquet Català Gamtime gaudiran de
descomptes indicats a la pàgina web.
En aquests casos caldrà abonar la totalitat del
preu de les matrícules formalitzades i durant les
setmanes prèvies als Campus rebreu un abonament
per la quantitat descomptada.
Per tal de realitzar l’abonament de més d’una
setmana caldrà que aneu “afegint convocatòries a

la cistella i procediu a la passarel·la de compra en
finalitzar la tria íntegra dels torns que desitgeu.
L’abonament que l’FBC farà relatius als descomptes
es realitzarà pel mateix canal què heu realitzat la
inscripció -targeta bancària de crèdit, de dèbit,
etc.- i se us comunicarà via correu electrònic la
tramitació de la devolució.
El procés d’ inscripció s’ iniciarà a partir de les 10:00
hores del dia 27 d’abril, i finalitzarà a les 17:00 del 19
de juny o quan s’esgotin les places.
Preu inscripció: 75€/setmana (60€ el primer torn)
Descomptes: 		
2 torns - 140€ | 3 torns - 205€ |
4 torns - 270€ | 5 torns - 335€ |
El 1r torn -4 dies- no es troba inclòs en els descomptes

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
La inscripció al Campus és oberta a tothom d’acord
amb les edats que establertes (nascuts del 2001 al
2006, ambdós inclosos).

Si l’anul·lació s’efectua fora de l’estimat termini,
suposarà la pèrdua total del import, a excepció de
baixes per raons mèdiques.

Es podrà anul·lar la inscripció fins quinze (15) dies
abans l’inici del torn escollit, en aquest cas suposarà
la pèrdua del 25% del preu total del Campus.

En aquest casos la sol·licitud d’extorn haurà d’anar
acompanyada del corresponent certificat mèdic i
queda a criteri de l’FBC quantitat a retornar.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Serà imprescindible presentar tota la
documentació degudament omplerta i signada pel
tutor/a legal:
- Full de verificació de dades
- Fitxa de salut
- Formularis d’al·lèrgia/intolerància si s’escau
- Targeta Servei Català de la salut (TSI)
En cas de no disposar de TSI caldrà presentar
fotocòpia del document que acrediti al participant
disposa de cobertura sanitària (targeta de mútua
privada, targeta sanitària europea, etc.)

Per a presentar la documentació caldrà fer-ho
-preferentment- per correu electrònic a l’adreça
gametime.fbc@gmail.com en còpia a l’adreça
estiu.fundacio@basquetcatala.cat
La documentació original s’haurà de presentar el
primer dia de Campus.
Es podrà presentar també l’original directament a
les oficines de la Fundació del Bàsquet Català en
horari de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h
a 19h (excepte els divendres tarda).
També es podrà enviar per correu ordinari a l’FBC.
Rambla Guipúscoa, 27. 2n pis. 08018 Barcelona

NORMATIVA
CAMPUS GAMETIME 2019
INFORMACIÓ GENERAL
Cada torn s’ inicia en dilluns -excepte el primer
què comença en dimarts- i finalitzen en divendres.
L’hora d’arribada serà entre les 9:30h i les 10h.
L’hora de sortida seran les 14:00h.

Durant aquesta pausa els participants podran
sortir del recinte -caldrà autoritzar-ho prèviament
per escrit-.

S’haurà de respectar els dies i els horaris establerts.
i qualsevol alteració haurà de comunicar-se per
escrit al correu electrònic de contacte
gametime.fbc@gmail.com

De la mateixa manera, s’acabarà el matí anant a fer
un bany a la platja -activitat voluntària-.

El matí s’estructurarà en dues sessions, amb una
parada breu d’entre 15 i 20 minuts.

Per tal que els participants puguin marxar sols
també caldrà entregar a la Coordinació del campus
l’autorització corresponent.

QUÈ CAL PORTAR?
Roba esportiva
Calçat esportiu

Ampolla d’aigua
Xancletes

Banyador
Tovallola

Samarreta del Campus
Estris d’higiene personal

NORMATIVA SOBRE EL MÒBIL
Es recomana no portar telèfon mòbil. En cas de
pèrdua, robatori o dany l’organització no se’n farà
responsable.

L’ús dels telèfons mòbils quedarà restringit durant
les hores del Campus a parer de la Coordinació del
Campus.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
El preu de la inscripció inclou la participació a totes
les activitats del Campus.
És possible que sorgeixin activitats complementàries
al Campus de les quals s’ informarà a les famílies en
el termini i forma que s’estimin més pertinents.

Els participants als campus rebran una samarreta
reversible del Campus que hauran de portar
diàriament per tal de dur a terme les competicions
de manera fàcil i còmode.
Aquesta samarreta es facilitarà a tots els
participants el primer dia de Campus.

Es realitzarà algun intercanvi amb d’altres Campus
de la mateixa organització o gestionats per entitats
similars.

S’utilitzarà la instal·lació municipal ubicada a
l’ institut Salvat Papasseit.
L’adreça és Pg. Salvat Papasseit, 11. 08003 Barcelona

