Opció triada: escriu quantes setmanes participarà a l’Estiubàsquet i marca quines
setmanes de les 5:
Setmanes campus

Dates

1

2

3

4

5

Setmanes menjador

Dates

1

2

3

4

5

Setmanes acollida

Dates

1

2

3

4

5

Import a
abonar

Forma
pagament

Efectiu

Transfe
rència

A OMPLIR PEL CLUB BÀSQUET GRANOLLERS
Descomptes
Total a abonar
En el cas d'efectuar el pagament mitjançant transferència, s'haurà de fer arribar
justificant de la transferència efectuada a les oficines del CB Granollers, o be
mitjançant correu electrònic a cbg@cbgranollers.com. La inscripció no serà vàlida
fins haver rebut aquest justificant.

Número de compte per a realitzar la transferència:
SABADELL ATLÀNTIC ES17 0081 7089 7900 0123 8327
Que cal dur per fer la inscripció:
full d’inscripció degudament omplert
fotocòpia de la targeta sanitària
fotocòpia del carnet de família nombrosa (per optar al descompte de família
nombrosa)
fotocòpia del DNI o llibre de família (per optar al descompte del 2on
germà/na)
Autorització:
Jo en/na,

Arutoritzitzo a

___________________________________________________
__________________

a participar en l‘EstiuBàsquet’15, organitzat pel C.B. Granollers. També faig extensiva
aquesta autorització a les activitats i sortides programades dins la mateixa activitat i
a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d‘extrema
urgència sota la direcció facultativa pertinent. Autoritzo al CB Granollers a que pugui
realitzar i publicar fotografies, vídeo i veu de nostre fill/a, d‘acord amb els
requeriments de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a
l‘honor, a la intimitat personal familiar i a la pròpia imatge i als de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Data
Signatura
DNI

FULL D’INSCRIPCIÓ ESTIUBASKET’ 2015

L'ESTIUBÀSQUET és el Campus d'estiu del CB Granollers, obert per a nois i noies
nascuts entre els anys 2010 i 1999 (de 5 a 16 anys).
Barreja de jocs, esports, piscina, lleure, diversió i bàsquet.
L'objectiu és gaudir de l'estiu fent activitat lúdica i esportiva, aprenent i divertint-se,
amb el bàsquet com a centre d’interès.
Entre totes les activitats i jocs que farem, també oferim 2 dies de piscina a la
setmana. Ens desplaçarem des del pavelló, fins a les instal·lacions de les piscines
municipals de Les Franqueses del Vallès.
El Campus es realitzarà durant cinc setmanes des de juny i fins a finals de juliol
en horari de 8,30h a 13h.
S'ofereix servei d’acollida, entre les 8h i les 8,30h i entre les 13h i les 13’30h.
També teniu la possibilitat de triar el servei de menjador, recollint els/les noi/es a les
15h.
Les instal·lacions on farem la gran majoria de les activitats programades, és al Pavelló
del Club Bàsquet Granollers, c/ Girona 222, tant a les pistes interiors com les
exteriors, així com altres espais amb els que compta la instal·lació.
A continuació teniu el quadre de quotes. Us oferim la possibilitat de triar la quantitat
de setmanes que voleu fer, tant en número (de 1 a 5) com en data, entre el 29 de
juny i el 31 de juliol, de dilluns a divendres, però això sí, us demanem que siguin
seguides. Us podeu calcular vosaltres mateixos la quota resultant, sumant les
quantitats que apareixen a cada quadre:

Nom i cognoms

Data naixement

Adreça

Població

Escola

Club

Nom i cognoms de la mare

Correu electrònic

Telèfon

Nom i cognoms del pare

Correu e
Quotes
Nombre de
Setmanes

1

2

3

4

5

Matí

65,00 €

105,00 €

145,00 €

175,00 €

195,00 €

Menjador

40,00 €

75,00 €

110,00 €

145,00 €

180,00 €

Acollida

15,00 €

25,00 €

35,00 €

45,00 €

55,00 €

Telèfon

Número Targeta Sanitària (SS)
Dades mèdiques

Pateix al·lèrgia

Pateix asma

Quina
Altres aspectes

Descomptes (no aplicables sobre quotes de menjador ni acollida):
15% de descompte per família nombrosa
15% de descompte per la inscripció del 2on germà/na (el primer germà/na no
té descompte)
10% descompte participants al Campus de Setmana Santa
Els descomptes no són acumulables, és a dir, si ets beneficiari d’un d’ells no pots
optar a l’altre.

Sap nedar?

Molt bé

Bé

Regular

Gens

D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, us informem que les dades
personals recollides en aquesta inscripció, formaran part d‘un arxiu propietat del CB
Granollers. Podeu exercir els drets d‘accés, rectificació, cancel•lació i oposició al
tractament de les dades del fitxer, dirigint-vos a les oficines del club, c/ Girona, 222 de
Granollers

