INFORMACIÓ CAMPUS TORTOSA 2021
2n TORN (10/07 - 17/07)
LOCALITZACIÓ
La instal·lació on es durà a terme el Campus L’accés a la instal·lació ve donat per una
del Bàsquet Català a Tortosa serà el Col·legi carretera amb 2-3 revolts pronunciats i és de
Diocesà Sagrada Família.
doble sentit.
Podreu aparcar a un pàrquing de sorra situat a
L’adreça és:
200m de l’entrada principal del Col·legi.
Pujada del Seminari, 72 Alhora, també hi haurà una persona donant un
43500 - Tortosa, Tarragona cop de mà per tal d’agilitzar l’accés.

ARRIBADA AL CAMPUS I TEST D’ANTIGENS
L’hora d’arribada a la instal·lació és a les 16:30h.
Es farà una fila d’espera respectant la distància
de seguretat, i s’entrarà a la instal·lació en
grups 20 (10 participants + 1 acompanyant per
cap) per realitzar el test d’antígens.
Cada grup estarà amb un entrenador/a
responsable que explicarà com procedir a fer
la prova. Les famílies rebreu un vídeo tutorial
per saber com es fa el test.
Passats els 10-15’ sabrem els resultats i si el
participant surt negatiu podrà accedir a la

instal·lació. En cas de ser positiu, no podrà
accedir-hi i es tornarà la totalitat de l’ import.
Els acompanyants hauran d’abandonar
la instal·lació en el moment de saber els
resultats, no es podrà accedir a la instal·lació.
Enguany, farem la reunió telemàtica el dia 28
de juny a les 18:30h.
El link el trobareu a la nostra pàgina web i es
farà arribar per correu.

INICI DEL CAMPUS i HABITACIONS
Un cop els participants hagin entrat
esglaonadament a les instal·lacions, el Director
i els entrenadors del Campus faran una reunió
amb tots els participants.
Explicat el funcionament del dia a dia i les
diferents normes que facilitaran la bona

convivència al Campus, es procedirà a la
distribució de les habitacions.
A les 20:30h baixarem a sopar i es donarà el
tret de sortida al Campus!

Mares i pares! Tenim totes les preferències anotades. No us amoïneu per si el
vostre fill/a vol anar amb el seu/s millor/s amics a l’habitació...
ho tenim en compte!
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CONTACTE
A continuació, us facilitem el telèfon de Alhora, us recordem que per a qualsevol tràmit,
contacte del Campus, el qual estarà a disposició consulta, dubte què us pugui sorgir abans o
del Director des del primer fins a l’últim dia del durant el Campus les persones de contacte són:
Campus:
ALBERTO TORRES
722.313417
El director es trobarà disponible per a qualsevol
urgència, incidència o necessitat tant dels
participants com de les famílies. No es tracta
d’un telèfon d’ informació.

MARC JUÁREZ / CARLA PÉREZ
Tel. 93 396 66 20 (Horari d’oficines)
coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat
estiu.fundacio@basquetcatala.cat

Us demanem, si us plau, què en feu un ús
responsable.

TELÈFONS MÒBILS i TRUCAR A CASA!
Es recomana no portar telèfon mòbil
L’Organització no es farà responsable de la El Director del Campus podrà prendre les
pèrdua, robatori o trencament de qualsevol mesures que consideri oportunes per assegurar
el compliment de les directrius establertes.
telèfon mòbil o objecte de valor.
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, fent-la arribar al
correu estiu.fundacio@basquetcatala.cat
L’autorització es troba disponible al web
https://campus.basquetcatala.cat/
campustortosa2021

Alhora, l’ús dels telèfons mòbils quedarà
restringit a l’hora de la migdiada i al vespre.
Durant la resta del dia i per tal de garantir
un bon desenvolupament del campus, estarà
totalment prohibit el seu ús.

En qualsevol cas, els mòbils podran ser
custodiats per cada entrenador/a responsable,
assignat a l’inici del Campus per a cada grup/
habitació, a criteri del Director.
En cas que el vostre fill/a no porti telèfon mòbil
i vulgui parlar amb la seva família, podrà fer ús
del telèfon del Director del Campus sense cap
problema o restricció.
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QUÈ CAL PORTAR?
El llistat que us citem a continuació és
aproximat i dependrà de cada família portar
més o menys roba.
El que si què us recomanem, tant en grans
com en més petits, és que marqueu bé tota
la roba amb NOMS I COGNOMS, no només per
evitar pèrdues sinó també per a possibles
coincidències i confusions amb la resta de
membres del Campus.
1. Crema solar
2. Roba interior
3. Repel·lent de mosquits
4. Muda de bany

5. Mudes d’esport
Cal recordar que es realitzen 2 sessions
d’entrenament al dia més les activitats
nocturnes. Calculeu aproximadament 2
mudes/dia, excepte el primer i l’últim dia. A
més a més, es facilitaran 3 samarretes per
part de l’Organització.

6. Gorra
7. Llençols, coixinera i pijama
8. Calçat d’esport
9. Tovalloles (de dutxa i de piscina)
10. Xancletes
11. Estris d’higiene personal
12. Mascareta

SEGUIMENT DEL CAMPUS, INFORMACIÓ SOBRE EL DIA A DIA
Pares, mares i famílies!
Per al seguiment tant previ com del del nostre
dia a dia haureu d’estar atents al web oficial
del Campus:
https://campus.basquetcatala.cat/

Hi anirem publicant notícies de manera
regular, així com imatges, cròniques o alguna
anècdota divertida. Us demanem, així i tot,
certa comprensió pel que fa a l’exhaustivitat
de les notícies.
Els entrenadors i cos tècnic estaran pendents
en fer d’aquesta setmana... una experiència
genial per als participants. Esperem saber-la
transmetre bé, però no som experts en el camp
de la comunicació, sinó en el del bàsquet!

En qualsevol cas, intentarem mantenir-vos
informats i, aprofitant la immediatesa que ens
faciliten les Xarxes Socials, també en farem ús
durant el transcurs del campus.
Us recomanem que us feu seguidors:
@fundaciodelbasquetcatala

Aquells participants que no tinguin autoritzat els drets
d’ imatge al full d’ inscripció, degudament signats, no
apareixeran en cap publicació ni en web
ni en Xarxes Socials.
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SERVEI D’AUTOCAR
Totes aquelles famílies que heu contractat el
servei d’autocar per anar i tornar al Campus,
rebreu un segon correu electrònic el dilluns
previ a l’ inici del seu torn amb les indicacions
pertinents sobre l’hora de sortida, el recorregut
i el punt de trobada i de recollida.

En cas que alguna família volgués afegirse a aquest servei addicional d’autocar, us
demanem que us poseu en contacte al més
aviat possible enviant un correu a l’adreça
estiu.fundacio@basquetcatala.cat

Us avancem, però, que realitzarem el test
d’antígens a l’edifici de la Federació Catalana
de Bàsquet abans de pujar a l’autocar.

FINALITZACIÓ DEL CAMPUS i RECOLLIDA
El 2n torn del Campus del Bàsquet Català Sobre les 11:15h els participants es dutxaran i
finalitzarà el dia 17 de juliol a les 12:00h, hora tindrà lloc la reunió final amb les famílies que
ho desitgeu.
de sortida.
Les famílies que ho desitgeu, resteu convidades A les 11:45h es realitzarà l’acte de cloenda i a
a la sessió final d’entrenament que tindrà lloc el les 12:00h es donarà per finalitzat el Campus.
dissabte matí des de les 10:00h fins les 11:00h.
Es prega respectar els horaris establerts i
Es podrà accedir a la instal·lació a partir de comunicar per escrit en el supòsit que es doni
les 10:00h i caldrà fer cas de les indicacions de alguna alteració per motius familiars.
En tot moment caldrà respectar la distància de
l’equip tècnic per tal de garantir la seguretat.
seguretat i fer ús de la mascareta.

Gràcies per la confiança dipositada en
l’equip i benvinguts al Campus.

Ens veiem a Tortosa!
#Tortosatémàgia

