
CAMPUS DE TECNIFICACIÓ  
CB CANET JULIOL 2014 

 Campus de tecnificació esportiva destinat a jugadors i 

jugadores de basquetbol de les categories premini a infantil. 

 Del 31 de juny al 25 de juliol del 2014 (ambdós inclosos). 

 De dilluns a divendres de 17’30h a 19h a les instal·lacions 

municipals del Pavelló Municipal de Canet de Mar. 

 Volem que els més petits, a través dels entrenaments i el joc, 

millorin tècnicament tot passant-s’ho d’allò més bé i cerquem 

la millora individual en el joc 1x1. 

 Places limitades, data límit d’inscripció 15/5/2014 

Per formalitzar la inscripció 
 Cal fer l’ingrés al nº de compte 0182-3488-37-0201505790 del 

BBVA, indicat com a concepte “Campus + Nom i Cognoms dels 

jugador/a”. 

 El preu del Campus és de 75€ per jugador/a. 

 En el moment de lliurar la documentació cal entregar, 

o original i fotocòpia del full d’inscripció 

o original i fotocòpia del ingrés 

o  fotocòpies del DNI i de la TSC del jugador/a. 

 

 

 

 

DADES PERSONALS  
DEL JUGADOR/A 

Nom i cognoms:........................................................................................ 

Data de naixement:.................................................................................. 

Telèfon de contacte (mare)...................................................................... 

Telèfon de contacte (pare)....................................................................... 

Telèfon de contacte (altres)..................................................................... 

Correu electrònic (principal)..................................................................... 

Correu electrònic (altres) ......................................................................... 

Autorització: 
................................................................................ amb 

DNI,..............................com a pare/mare/tutor legal del 

jugador/a, .....................................................

En

l’autoritzo a 

participar al campus de tecnificació organitzat pel CB CANET. 

 
 

Data i signatura 
Protecció de dades: 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció 
de dades de Caràcter Personal (LODP), l’informem que les dades personals 
que figuren en el present document són incloses en fitxer de titularitat de 
Club Bàsquet Canet, amb la finalitat de la gestió de les jugadores inscrites. Per 
a exercir els drets d’accés, rectificació i oposició previstos a la Llei, els titulars 
de les dades personals poden adreçar-se mitjançant carta o correu electrònic 
a la Junta Directiva del club indicant com a tema “Protecció de dades”. 

CB CANET 
c/Catalunya s/n, 08360 Canet de Mar (Barcelona). 

Telf.Fax: 937 956 402, Telf. Coordinador 680 321 511 
Adreça de e-mail cbcanet@gmail.com 
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