Col·legi
Email

Cognoms

NIF
de/d’

Població

de 2018

C.P.
Jugues a bàsquet? (si/no)
Dies de campus

Autoritzo com a pare/ mare/ tutor/a al nen/a inscrit/a a realitzar les activitats del Campus organitzat per el CB Valls. I en cas de precisar assistència mèdica, a que pugui ser traslladat amb la comunicació de les dades d’aquest imprès a un centre mèdic per part de l'organització del
Campus.
Així mateix, quedo assabentat/da que amb la inscripció al Campus autoritzo a publicar al lloc web o d'altres mitjans del CB Valls, les imatges
que desenvolupi el meu fill/a durant l’activitat.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, podeu enviar un correu electrònic a: cbvalls@hotmail.com

Nen/a: Nom
Adreça
Data de naixement
Telèfon fix/mòbil
Pare/mare/tutor/a
Signatura

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

CAMARADERIA.
RESPECTE.

Oficines CB Valls, Pavelló Joana Ballart
C/Vilar s/n, Valls.
Tel 977 600 010. Horari 17:30h a 20:30h

CAMPUS DE NADAL
2018

CB VALLS

ESFORÇ.

COMPROMÍS.

HONESTEDAT.

Més informació i full d’inscripció
a www.cbvalls.com

Organitza CB Valls

27 i 28 de desembre i 2, 3, i 4 de gener

INSCRIPCIONS A PARTIR DEL 3 DE DESEMBRE

CAMPUS NADAL CB VALLS
Durant el Campus volem que nois i noies millorin
els fonaments tècnics del bàsquet, educar en
valors, fomentar l’activitat física, salut i qualitat
de vida. I, és clar, passar-ho bé!

QUAN?

HORARI
09:00h - 09:05h
09:10h - 10:15h
10:15h - 10:45h
10:45h - 11:15h
11:15h - 12:15h
12:15h - 12:55h
12:55h - 13:05h

Recollida de nois/noies
Entrenament
Esmorzar
Tecnificació
Entrenament
Competicions
Sortida

27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener

GRUPS
EDATS
Any 2007/2008: alevins Any
2009/2010: benjamins Any
2011/2012/2013: iniciació

ORGANITZACIÓ DE DIA
Jocs Motrius (Preparador físic)
Sessió de tecnificació individual
Sessió d’entrenament de bàsquet

LLOC

Pavelló Joana Ballart.

HORARIS

Campus: 9:00h a 13:00h
Horari d’acollida: 8:00h a 9:00h (Preu/dia 2€)

QUÈ FAREM? TREBALL A REALITZAR
Tecnificació del tir
Tecnificació de la passada
Tecnificació del bot
Coordinació i habilitats bàsiques
Joc de peus
Entrenadors específics per a cada sessió
de tecnificació

INICIACIÓ
Iniciació al bàsquet mitjançant jocs
El bot com a primer recurs, el joc com
a fil conductor, coordinació i
habilitats bàsiques.
BENJAMINS
Iniciació als fonaments tècnics més
importants del bàsquet
Jocs de competició, fonaments
bàsics, bot, tir finalitzacions.

PREUS
Socies i escoles vinculades

10 € al dia

No socis

12 € al dia

Pots venir els dies que vulguis!
SERVEIS OPCIONALS

Hora d’acollida de 08:00h a 09:00h
Preu/dia 2€

INSCRIPCIONS A PARTIR DEL 3 DE DESEMBRE
Lliurar el full d’inscripció a les oficines del
CB Valls, juntament amb el comprovant
bancari, o bé enviar-lo per correu electrònic a
l’adreça: cbvalls@cbvalls.com
Ingrés al BANC de SABADELL, número de compte:
ES68 - 0081 - 0104 - 70 - 0001543159

ALEVINS
Tecnificació
Tecnificació a través del
joc, fonaments bàsics,
joc de peus.

Aprendrem, millorarem i
ens ho passarem d’allò més bé!

