
Bulletí inscripció Campus Santa Maria 2010

Dades personals

MODALITAT ASSEGURANÇA MÈDICA
SOCI  180€ SEGURETAT SOCIAL
NO SOCI  200€ PRIVADA NOM
2ºGERMÀ  10€ descompte
SERVEI GUARDERIA 30€

Heu de fer l’ingrés de la quantitat corresponent a qualsevol ofi cina de La 
Caixa nº de compte 2100.0108.67.0200156532.
Heu de fer constar a l’ingrés el nom del nin/a i l’edat. El dissabte dia 19 
de Juny de les 10:00h. i fi ns a les 12:00h podreu entregar aquest bulletí 
d’inscripció juntament amb el resguard de l’ingrés i una fotocòpia de la 
targeta de la Seguretat Social o altre assegurança al pavelló de Santa Maria.

Places Limitades. Ultim dia per fer l’inscripció dilluns dia 14/06/2010

Ha participat a altres campus? SI/NO  Quin?

El jugador/a presenta qualque problema amb la dieta?

El jugador/a presenta qualque problema mèdic que pot condicionar la activitat física en el 
Campus: SI/NO  Quin?

Juga a qualque equip  SI/NO  Quin?           Quin temps fa que jugua a bàsquet

CP.  Tel. contacte   Tel. urgències
Data naixement   Talla de roba    e-mail:

Domicili   Localitat   Província
Nom     Cognoms
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S.H.A.T. BALEAR, S. L.
Servicio Técnico Oficial

FUN BÀSQUET

2010FUN BÀSQUET

2010

RUYCALM QUELQQISERN
INSTAL·LADOR ELECTRICISTA

En cas de no poder fer entrega de l’inscripció el dissabte es farà el mateix dilluns a l’inici del campus.

Per a nins i nines de 5 a 15 anys

Del 21 al 26 de juny



El Campus de Bàsquet de Santa Maria del Camí arriba a la seva quinta edició. És una 
activitat amb l’objectiu principal que els nins i nines es diverteixin a la vegada que milloren 
els seus fonaments tècnics, fomentar la compania i l’amistat, a través de la convivència.. 
El bàsquet és l’activitat principal del Campus, amb entrenaments matí i tarda, però també 
són importants les activitats d’oci i temps lliure, que són claus perquè els nins i nines 
estiguin actius tota la jornada.
Es desenvoluparà de dilluns dia 21 a dissabte dia 26, des de les 9,00 h del matí fi ns a les 
18:30 h de l’horabaixa (inclòs el dinar).

PRESENTACIÓ DEL CAMPUS

INSTAL· LACIONS
Per al desenvolupament del campus disposarem de totes les instal·lacions del camp 
Municipal d’esports Antoni Gelabert (2 pistes interiors, 2 pistes exteriors, piscina, etc.) a 
més comptarem amb aules i la sala d’actes de les Cases dels Mestres.

QUADRE TÈCNIC
Comptarem amb tècnics, entre els quals fi guren l’entrenador Txema Castro com a 
director del Campus, ajudat d’un grup d’entrenadors i monitors titulats com també 
monitors d’esplai i personal de control a les activitats de temps lliure i sortides.

CONVIVENCI
Divendres a la tarda després de l’entrenament farem un partit entre pares/mares contra 
monitors, despres seguirem amb la pamboliada juntament amb els pares i després tots els 
nins i nines amb els monitors quedarem a dormir al pavelló (programa apart).
Dissabte matí després de berenar i endreçar-nos, a les 12,00 h a les Cases dels Mestres, 
amb l’assistència dels pares hi haurà el lliurament de premis i acomiadament.

ELS CAMPISTES HAN DE DUR
- Sabates d’esport
 - Xancletes
 - Dues mudes de calçons curts i samarreta
 - Dues mudes de roba interior
 - Tovallola de dutxa
 - Tovallola de platja
 - Banyador
 - Necesser amb respall de dents, gel de bany, xampú, protecció solar
 - Berenar del matí i una cantimplora


