
escola esportiva estiu 2015 
PER	  A	  NENS	  I	  NENES	  A	  PARTIR	  DE	  1r	  de	  PRIMÀRIA	  

Vine	  i	  podràs	  gaudir	  d'un	  estiu	  ple	  de	  pilotes	  de	  totes	  mides,	  raquetes,	  aigua,	  
cistelles,	  amics,	  bicis,...	  

Setmana  1:  del  22  al  26  de  juny            Setmana  2:  del  29  de  juny  al  3  de  juliol  

Setmana  3:  del  6  al  10  de  juliol              Setmana  4:  del  13  al  17  de  juliol  

Setmana  5:  del  20  al  24  de  juliol            Setmana  6:  del  27  al  31  de  juliol	  

PREU  PER  UNA  SETMANA:  30€            PREU  PER  DUES  SETMANES:  60€  

PREU  PER  TRES  SETMANES:  85  €        PREU  PER  QUATRE  SETMANES:    110€  

PREU  PER  CINC  SETMANES:  130  €      PREU  PER  SIS  SETMANES:      150€  

Descompte  de  5€/setmana  pels  jugadors  del  Club  Bàsquet  l'Esquirol  

El  curs  necessita  un  mínim  de  10  inscripcions  i  un  màxim  de  45.  

Butlleta	  d'inscripció	  

Nom:_____________________________Cognoms:___________________________________	  

Adreça:_____________________________________	  Població:_________________________	  

Data	  de	  naixement:__________________	  Número	  TSI:________________________________	  

e-‐mail	  de	  contacte	  pares:________________________________________________________	  	  

Telèfons	  i	  persona	  de	  contacte:	  ___________________________________________________	  

Participarà	  a	  l'escola	  esportiva	  la	  setmana:	  

!Setmana	  1:	  del	  22	  al	  26	  de	  juny	  	  	  	  	  	  	  !Setmana	  2:	  del	  29	  de	  juny	  al	  3	  de	  juliol	  

!Setmana	  3:	  del	  6	  al	  10	  de	  juliol	  	  	  	  	  	  	  	  !Setmana	  4:	  del	  13	  al	  17	  de	  juliol	  

!Setmana	  5:	  del	  20	  al	  24	  de	  juliol	  	  	  	  	  	  !Setmana	  6:	  del	  27	  al	  31	  de	  juliol	  

Amb	  la	  formalització	  d'aquesta	  inscripció,	  jo	  ________________________________________	  

amb	  DNI_______________	  i	  com	  a	  pare,	  mare	  o	  tutor,	  autoritzo	  la	  realització	  de	  les	  activitats	  
esportives	  i	  sortides	  organitzades	  per	  l'escola	  esportiva.	  

SIGNATURA:	  	  

	  

Podeu	   presentar	   aquesta	   butlleta,	   els	   divendres	   de	   5	   a	   7	   al	   pavelló,	   als	   entrenadors	   o	  
representants	  del	  CB	  l'Esquirol.	  En	  el	  moment	  de	  la	  inscripció	  cal	  que	  hi	  adjunteu-‐hi	  el	  full	  d'ingrés	  
corresponent:	  

COMPTE CB L'ESQUIROL: LA CAIXA ES62-2100-1138-16-0200057045 
raó: nom del nen/a - escola estiu	  

LA  DATA  LÍMIT  D'INSCRIPCIÓ  ÉS  EL  DIVENDRES  12  DE  JUNY	  


