
 
CLUB BÀSQUET CANET 

Temporada 2014-2015 – 60 anys de bàsquet a Canet 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU DEL CLUB BÀSQUET CANET – ESTIU 2015 

Nom i Cognoms  

Data de naixement,  DNI,  

Domicili durant el Casal,  TSC*1,  

Població,  Talla Samarreta*2, 2/3 4/6 8/10 12/14 S M L 

E-mail 1,  Telèfon mare/tutor  

E-mail 2,  Telèfon pare/tutor  

Sap nedar? SÍ NO  Assistirà  a les colònies? SÍ NO  

Curs Escolar Actual, P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

*1 TSC = Targeta Sanitària Individual del Servei Català de la Salut. 

*2 Talla Samarreta = Anotar la talla seleccionada. En cas de canvi de talla, caldrà abonar 5€.  

INSCRIPCIÓ – SETMANES EN LES QUE PARTICIPARÀ 

Marcar amb una X les setmanes 
corresponents d’acord a l’opció escollida. 

1*3 

30/6-5/7 

2 

6/7-10/7 

3 

13/7-17/7 

4 

20/7-24/7 

5*4 

27/7-2/8 

6 

24/8-28/8 

7 

31/8-4/9 

Casal, Acollida Matí        

Casal, Només Matí        

Casal, Matí i Tarda         

Servei de Menjador        

*3  Dilluns 29 de juny no hi ha Casal amb motiu de la festivitat de Sant Pere.  

*4  
Divendres 31 de juliol no hi haurà Casal amb motiu de les colònies que es faran del 31/7 al 2/8 a la casa de colònies “EL COLLELL” 

FITXA MÈDICA 

Malalties cròniques / al·lèrgies,  

Medicació amb indicació d’horaris i quantitat*
5
,  

Qualsevol altra qüestió que es consideri necessària,  

*5 No es subministrarà cap medicament sense indicació i prescripció facultativa avalada documentalment i amb l’autorització corresponent 
signada per un familiar (mare, pare o tutor). 

AUTORITZACIÓ I CONSENTIMENT  

Nom de la mare/pare/tutor legal,  

DNI de la mare/pare/tutor legal,  

Signatura de la mare/pare/tutor legal,  Canet de Mar  de  2015 

 



TARIFES CASAL 2015 

Opció Esporàdic Setmana*6 
Juliol 2015*7                           

29/6→2/8 
Tot l’estiu 2015*7                                       

(29/6→2/8 i del 24/8→4/9) 

CASAL 

Matí, 
9h→13h 

- 50€ 200€ 275€ 

Matí i Tarda, 
9h→13h +15h→18h 

- 65€ 250€ 325€ 

ALTRES 

SERVEIS 

 

Acollida Matí 
8h→9h 

3€ 12€ 50€ 70€ 

Menjador, 
13h→15h 

9€ 40€ - - 

*6 Setmana del 27/7/14 – 2/8/14 amb colònies: En el cas de contractar de forma individual la setmana del  27/7→2/8 amb les 
colònies el preu serà de 125 € per  l'opció de matí i de 145€ per l'opció de matí i tarda. 

*7 El preu de les opcions "Juliol", i "Estiu 2015" inclou una estada de dos nits en règim de pensió complerta en la casa de colònies 
"EL COLLELL". Aquells nens i nenes que hagin cursat P3, P4 ó P5 i no vulguin participar-hi tindran un descompte de 20€ en el preu 
d'aquestes opcions. 

 

DESCOMPTES CASAL 2015 

5% Inscripció 
Anticipada 

Si formalitzeu la inscripció abans del 9/5/2015 gaudiu d’un descompte del 5% en les tarifes*8 del 
Casal. 

5% 2n Germà 

S’aplicarà aquest descompte a partir de la segona inscripció per família, i sempre en les inscripcions 
de menor import*8.   
En cas que les inscripcions siguin del mateix import, s’aplicarà el descompte al 2n germà i successius. 
 

*8 Oferta no aplicable al Servei de Menjador ni d’Acollida, aplicable només per a les diferents opcions del Casal (setmana, juliol o tot l’estiu). 

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 

Per formalitzar la inscripció cal lliurar la següent 
documentació, 

o Fotocòpia del DNI del nen/nena 
o Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/nena 
o Fotocòpia i original del full d’inscripció. 
o Fotocòpia i original del comprovant del pagament. 

o  Per formalitzar el pagament cal abonar el 100% de l’import en el 
moment de la inscripció mitjançant ingrés/transferència en el 
número de compte,  0182-3488-37-0201505790 (BBVA). 

Indicant com a concepte “Casal + Nom i cognoms”, Exemple 
“Casal Laia Felip Sánchez”.  

Aquelles famílies interessades en fraccionar el pagament 
consulteu les condicions mitjançant correu electrònic, trucada 
telefònica o en el moment de la inscripció. 

 

NORMATIVA 

Inscripcions. La inscripció al Casal d'Estiu és oberta a tothom. Les dates d'inscripció són: divendres 10/4/2015, 24/4/2015, 8/5/2015, 22/5/2015 
i 12/6/2015  de 18.30-20.30h al pavelló municipal de Canet de Mar. 

Anul·lació  de les inscripcions. Es podrà anul·lar la inscripció fins a 14 dies abans de l'inici del Casal (21/6/2015), en aquest cas suposarà la 
pèrdua del 25% de l’import de la inscripció del Casal. Si l'anul·lació s’efectués fora d’aquest termini, suposarà la pèrdua total de l'import. 

LOPD. Les dades del present imprès seran tractades en un fitxer informàtic titularitat del Club Bàsquet Canet (CBCANET) sent la seva finalitat la 
formalització de la inscripció al Casal d'Estiu i l'enviament d'informació relacionada amb el basquetbol, quedant tots els afectats sotmesos a la 
normativa d'aplicació. El CBCANET podrà difondre a través dels diferents mitjans de comunicació, publicar imatges de les activitats que 
realitzen els nois/noies al Casal d'Estiu, a l'espai web de l'entitat organitzadora, filmacions destinades a la difusió pública no comercial, revistes 
o publicacions de l'àmbit de l'esport i/o de l'educació de lleure així com en presentacions digitals. 

 


