
Més informació al pavelló els dimecres i divendres de 5 a 7
www.basquetlesquirol.wordpress.com

clubbasquetlesquirol@gmail.com

Amb la col·laboració de:

Vine i podràs gaudir d’un estiu ple de pilotes, raquetes, aigua, cistelles, amics, bicis, piscina,...

escola esportiva 
per a nenes i nens nascuts entre el 2002 i el 2010

2017

del 26 de juny al 28 de juliol

de 9h a 13h al pavelló de l’Esquirol



Inscriu-te les setmanes que més et convingui:

S• etmana 1: del 26 al 30 de juny                  

Setmana 2: del 3 al 7 de juliol• 

Setmana 3: del 10 al 14 de juliol  • 

Setmana 4: del 17 al 21 de juliol• 

Setmana 5: del 24 al 28 de juliol• 

PREU PER UNA SETMANA: 35€      
PREU PER DUES SETMANES: 65€
PREU PER TRES SETMANES: 90 €   
PREU PER QUATRE SETMANES: 120€
PREU PER CINC SETMANES: 145 €

Descompte de 5€/setmana pels jugadors del Club Bàsquet 
l’Esquirol i famílies nombroses (descompte no acumulable)

El curs necessita un mínim de 10 inscripcions i un màxim de 34 (per rigorós 
ordre d’inscripció).

Butlleta d’inscripció

Nom:__________________Cognoms:_______________________
Adreça:________________________ Població:_______________
Data de naixement:______________ Número TSI:_____________   
e-mail de contacte pares:_________________________________ 
Telèfons i persones de contacte: 

___________________________________1. 
___________________________________2. 

Participaré a l’escola esportiva la/les setmana/es:

     Setmana 1: del 26 al 30 de juny           Setmana 2: del 3 al 7 de juliol

     Setmana 3: del 10 al 14 de juliol          Setmana 4: del 17 al 21 de juliol

     Setmana 5: del 24 al 28 de juliol

Utilitzaré el servei de menjador de l’AMPA de l’escola           Sí               No

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 dimecres i 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 el full d’ingrés 

corresponent i la fotocòpia de la Targeta Sanitària.

COMPTE CB L’ESQUIROL: LA CAIXA ES62-2100-1138-16-0200057045

raó: nom del nen/a - escola estiu 17

LA DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ ÉS EL DIVENDRES 9 DE JUNY

Un any més des del Club Bàsquet l’Esquirol t’oferim la possibilitat 
de passar uns dies de l’estiu a l’escola Esportiva. Podràs practicar 
diferents esports: atletisme, hoquei, escalada, bàsquet, dansa, tennis, 
bàdminton, volei,... També podràs gaudir de l’entorn ja que cada 
setmana anireu d’excursió i fareu també una bona remullada a la piscina.

Si t’agrada córrer, saltar i jugar, no ho dubtis! T’esperem!

✁


