NORMATIVA
CAMPUS TORTOSA 2021
INFORMACIÓ RELATIVA AL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
La formalització de la inscripció online al Campus
de Tortosa 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 gaudiran d’un 10%
descompte sobre el preu de la segona o successives
inscripcions.
Aquest descompte també s’aplicarà en cas de
germans inscrits als Campus.

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.
El procés d’ inscripció s’iniciarà a partir de les 10:00
hores del dia 24 d’abril, i finalitzarà a les 19:00 del 25
de juny o quan s’esgotin les places.
Preu inscripció: 445€
Cost autocar (anada i tornada): 30€

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
La inscripció al Campus és oberta a tothom d’acord
amb les edats establertes (pre-mini fins a cadet de
2n any).

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.

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.

Si un infant s’ha de confinar, es retornarà el 50% dels
dies que no ha assistit al Campus.

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

Si l’activitat no es pogués dur a terme pel
Covid-19, es retornarà el totalitat de l’ import
pagat.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Malgrat
realitzar
el
tràmit
d’ inscripció
telemàticament, serà imprescindible presentar
la següent documentació degudament omplerta i
signada pel tutor/a legal:
- Full verificació de dades
- Fitxa de salut
- Formularis d’al·lèrgia/intolerància si s’escau
- Targeta Servei Català de la salut (TSI)
- Fotocòpia del carnet de vacunacions
- Declaració responsable
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
estiu.fundacio@basquetcatala.cat
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 la
FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ
Rambla Guipúscoa, 27. 2n pis. 08018 Barcelona

NORMATIVA
CAMPUS TORTOSA 2021
INFORMACIÓ GENERAL
L’ inici de cada torn serà en dissabte.
L’hora d’arribada seran les 17:30h i l’hora de
sortida seran les 12:30h.

Podreu trucar-hi per a qualsevol urgència o
necessitat que us pugui sorgir durant l’estada del
vostre fill/a.

S’haurà de respectar els dies i els horaris establerts.
i qualsevol alteració haurà de comunicar-se per
escrit al correu electrònic de contacte
estiu.fundacio@basquetcatala.cat

El trasllat al Campus podrà realitzar-se de dues
maneres:
- Per compte propi
- En autocar, prèvia sol·licitud en 			
el moment de l’ inscripció.

Aproximadament 5 dies abans de l’ inici del Campus,
rebreu un correu electrònic amb el número de
telèfon mòbil del Campus.

Les famílies resteu convidades a observar la sessió
final d’entrenament que tindrà lloc el dissabte matí
a partir de les 11:30h.

QUÈ CAL PORTAR?
Crema solar
Roba interior
Repel·lent de mosquits

Calçat de bany
13 mudes d’esport
Gorra

Llençols i coixinera
Xandall
Calçat d’esport

Tovalloles
Xancletes
Estris d’higiene personal
Mascaretes

NORMATIVA SOBRE EL MÒBIL
Es recomana no portar telèfon mòbil. En cas de
pèrdua, robatori o dany l’organització no se’n farà
responsable.
Tots els participants, que tot i les recomanacions
decideixin portar-ne, hauran de notificar-ho
al Director del Campus per escrit mitjançant
l’autorització corresponent i fent-la arribar al correu
estiu.fundacio@basquetcatala.cat

Alhora, l’ús dels telèfons mòbils quedarà restringit al
vespre, dins l’horari marcat pel Director del Campus.
Durant la resta del dia i per tal de garantir un bon
desenvolupament del campus, estarà totalment
prohibit el seu ús.
El Director del Campus podrà prendre les mesures
que consideri oportunes per assegurar el compliment
de les directrius establertes.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
El preu de la inscripció inclou la participació a totes
les activitats del Campus i l’allotjament en règim
de pensió complerta a les instal·lacions del Col·legi
Diocesà Sagrada Família de Tortosa.

S’ inclourà també una jornada específica de la mà
del seleccionador nacional de 3x3, Jaume Comas.
També es comptarà amb la visita de dos jugadors/
es professionals.

Els participants als campus rebran un lot de
productes esportius. Es comptarà amb un
fisioterapèuta propi del Campus i seguretat privada
24h a tot el recinte.

Es realitzarà una sortida lúdica que encara està per
definir. El trasllat es realitzarà en autocar.

