
DE L’1 AL 31 DE JULIOL



5 TORNS (1 per setmana, de dimecres 1 de juliol a divendres 31de juliol)

TORN 1: Dimecres 01/07 a Divendres 03/07 
TORN 2: Dilluns 06/07 a Divendres 10/07
TORN 3: Dilluns 13/07 a Divendres 17/07
TORN 4: Dilluns 20/07 a Divendres 24/07
TORN 5: Dilluns 27/07 a Divendres 31/07 

HORARI:

De 09:00H a 13:00H 

EDATS:

Nens i nenes nascuts entre els anys 2005 i 2014 (ambdòs inclosos)

PLANIFICACIÓ DIÀRIA PER TORN/SETMANA:

- Tres dies : 1 entrenament de bàsquet + altres activitats lúdiques i esportives
- Dos dies: Activitats exteriors + platja i piscina*

*Estem valorant opcions per fer un dia de piscina però no està tancat. Si no poguéssim fer un dia de 
piscina fariem dos dies de platja

PREUS:

50� per inscripció en un únic torn
45�/torn (per inscripció en 2 o 3 torns)
40�/torn (per inscripció de 4)
TORN 1 (01/07/20-03/07/20): 30�**

**El torn 1, de només tres dies, té un preu de 30� i no és acumulable als descomptes per inscripció a 
més d’un o tres torns.

1 MONITOR/ENTRENADOR PER CADA 10 NENS/NENES

DESCOMPTES:

5% per germans
5% per mares o pares socis del Club Bàsquet Blanes
10% per germans amb mares o pares socis del Club Bàsquet Blanes



CLUB BÀSQUET BLANES

D’ESTIU
2020CAMPUSCAMPUSCAMPUS

D’ESTIUD’ESTIU
20202020

DE L’1 AL 31 DE JULIOL

INSCRIPCIONS:

- Realitzar la inscripció online a l’enllaç ala web del club www.cbblanes.cat
- Per poder completar la inscripció caldrà adjuntar la targeta sanitària i el document de la 
Generalitat de Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la 
COVID-19 signat pel mare, mare o tutor legal de l’infant. Aquest document es pot descarregar des 
del mateix enllaç a la web.
- Fer un pagament de 30� en concepte de pre-inscripció al nº de compte: ES05 2100 8149 4323 
0006 2524 (La Caixa) indicant al concepte: CASAL CB BLANES + NOM I COGNOMS DEL 
PARTICIPANT
- En un plaç de dos dies rebreu resposta amb la quantitat a pagar en funció dels torns d’inscripció.

PAGAMENT I CONFIRMACIÓ DE PLAÇA:

- El pagament de la totalitat de l’import restant a pagar (descomptant els 30� de paga i senyal) s’ha 
d’efectuar al número de compte ES05 2100 8149 4323 0006 2524 (La Caixa) indicant al concepte: 
CASAL CB BLANES + NOM I COGNOMS DEL PARTICIPANT
- El comprovant de pagament bancari s’ha d’enviar a casalesportiu@cbblanes.cat 
- En un plaç de dos dies rebreu un correu de resposta i convocant-vos per la sessió informativa 
que, a falta de confirmació, està prevista per la setmana del 22-26 de Juny. 

Només es confirmarà i estarà garantida la plaça un cop rebuts els següents documents:

- Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la COVID-19 signat 
pel pare, mare o tutor legal de l’infant.
- Còpia de la targeta sanitària
- Comprovant de pagament

PLACES LIMITADES:

Degut a la pandèmia i les mesures restrictives de distanciament que se’n deriven, a data 12/06/20 
tenim un límit de 40 places per torn. Aquest nombre podria augmentar a mesura que passin els dies 
i es poguéssin agrupar més nens i nenes a les pistes de la Ciutat Esportiva de Blanes. 

MÉS INFORMACIÓ: 

Email: casalesportiu@cbblanes.cat
Telèfons: 625465414 (Víctor) – 633030668 (Dani) – 609609273 (Simon)
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ORGANITZA:

SAMARRETA

DE REGAL!!!

PLACES LIMITADES!!!
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