
Per a nens i nenes 
del 2001 al 2010 
ambdós inclosos

VINE
 i 

JUGA!

5è CAMPUS 
DE BÀSQUET
SANT IGNASI - FBC

Del 26 de juny
al 28 de juliol

 • La inscripció serà efectiva una 
vegada s’hagi completat el formulari 
online disponible al web de la 
Fundació del Bàsquet Català o 
s’hagi entregat el full d’inscripció 
i s’enviï una fotocòpia del Catsalut 
i el comprovant de pagament en un 
únic email a l’adreça: 

coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat

 • No s’aplicaran els descomptes, en 
cas de voler ampliar setmanes, un 
cop començat el Campus. El preu 
serà de 147€/setmana. No s’admet la 
inscripció de dies puntuals.

 • Les inscripcions s’atendran per rigorós 
ordre d’arribada, fins a omplir totes les 
places.

 • El pagament es farà mitjançant 
transferència bancària:

 
 ES07 2100 0941 2402 00235109

CONCEPTE: NOM + COGNOMS + SI

Un torn                                                147€                 
Dos torns                                               289€ 
Tres torns                                              431€

Quatre torns                                            573€
Cinc torns                                              715€
Servei d’acollida                       12€/setmanals

Participants inscrits en un o més torns

2n germà i resta de germans

Un torn                               No hi ha descompte
Dos torns                                               269€ 
Tres torns                                              401€

Quatre torns                                            533€
Cinc torns                                              665€
Servei d’acollida                       12€/setmanals

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

PREUS i DESCOMPTES

Des de la Fundació del Bàsquet Català 
presentem la cinquena edició del Campus 
Sant Ignasi - FBC, dirigit a nens, nenes i 
joves d’entre 7 i 16 anys. 

L’objectiu general del Campus és aconsegir 
la combinació del desenvolupament i 
millora de les capacitats tècniques i 
tàctiques amb la diversió i gaudi dels 
participants. 

Mitjançant el bàsquet i les activitats 
lúdiques i recreatives potenciarem els 
valors educatius i la cooperació. Es 
realitzaran entrenaments  específics 
per a cada edat i amb grups homogenis 
mitjançant les programacions específiques 
de la Fundació del Bàsquet Català.

Aspectes com la convivència, la tolerància 
i la inclusió de tots els jugadors i jugadores 
són punts fonamental de l’èxit d’aquest 
Campus.

Fundació del Bàsquet Català
Rambla Guipúscoa, 27 2a planta 
08018 Barcelona
93 396 66 20 

https://fundacio.basquetcatala.cat

PRESENTACIÓ i OBJECTIUS

1r torn                                 26/06 al 30/06
2n torn                                03/07 al 07/07

3r torn                                 10/07 al 14/07

4t torn                                 17/07 al 21/07
5è torn                                24/07 al 28/07

HORARI                                   De 9h a 17h
Acollida                                     De 8h a 9h                            

TORNS i HORARIS

INFORMACIÓ i CONTACTE

mailto:coordinacio.fundacio%40basquetcatala.cat?subject=
http://fundacio.basquetcatala.cat

