NORMATIVA
CAMPUS SHOW TIME 2022
INFORMACIÓ RELATIVA AL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
El procés d’ inscripció es farà a través de la
plataforma “TPV Escola” i podreu accedir clicant a
INSCRIU-TE, dins de la pàgina web del Campus.

La formalització de la inscripció al Campus Show
Time serà confirmada un cop finalitzat el procés,
moment en el qual es rebrà un correu electrònic.

També trobareu un document de suport a la pàgina
web del Campus amb el nom “pas a pas”.

Qualsevol modificació referent a aquesta (ampliació,
reducció o canvi) caldrà enviar un correu a
campusshowtime.fbc@gmail.com i/o a estiu.
fundacio@basquetcatala.cat

En el mateix procés d’ inscripció es sol·licitarà
un 1r pagament del 50% de l’ import amb targeta
bancària, i més endavant, rebreu un mail/sms per
realitzar el pagament de l’ import restant.

El procés d’inscripció s’ iniciarà el 23 d’abril, i
finalitzarà el 20 de juny o quan s’esgotin les places.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
La inscripció al Campus és oberta a tothom d’acord
amb les edats establertes (Nascuts/des entre el 2015
i el 2006).

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.

INFORMACIÓ GENERAL DEL CAMPUS
El Campus Show Time es realitza amb la
col·laboració de l’Escola Sagrat Cor Diputació i
L’Escola Lestonnac.
Uns dies previs a l’ inici del Campus rebreu un mail
especificant a quina de les dues escoles haureu de
deixar el vostre fill/a.
Cada torn s’ inicia el dilluns i finalitza el divendres.
L’hora d’arribada serà entre les 8:50h i les 9:00h.
L’hora de sortida seran les 17:00h.

S’haurà de respectar els dies i els horaris establerts
i qualsevol alteració haurà de comunicar-se per
escrit al correu electrònic campusshowtime.fbc@
gmail.com o a estiu.fundacio@basquetcatala.cat
La coordinació del Campus es trobarà disponible
durant les hores del Campus per a qualsevol
incidència o afectació de l’horari habitual.
Seguirem tots els protocols sanitàris establerts per
la Generalitat de Catalunya.

NORMATIVA
CAMPUS SHOW TIME 2022
QUÈ CAL PORTAR?
Roba esportiva
Calçat esportiu
Mascareta

Samarreta del Campus
Xancletes
Casquet de piscina

Banyador i tovallola
Muda de recanvi

Estris d’higiene personal
Esmorzar

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

INFORMACIÓ ADDICIONAL
El preu de la inscripció inclou la participació a
totes les activitats del Campus.

Aquesta samarreta es facilitarà a
participants el primer dia de 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.

També se’ls donarà un botellín que han de portar
cada dia per a poder hidratar-se.

A més, comptarem amb la visita de jugadors
professionals durant les setmanes de Campus.
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.

tots

els

Es recomana portar una segona muda esportiva
-mitjons, pantalons...- per a utilitzar després de la
piscina.
Per últim, tingueu en compte que es farà una REUNIÓ
INFORMATIVA durant el mes de maig. S’ informarà
del dia i del format a través de la pàgina web i per
l’ instagram fundaciodelbasquetcatala
Als que ja us hagueu inscrit, també se us enviarà un
correu electrònic.

