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Sant Hilari Sacalm · Arbúcies 											
Del 2 al 8 de juliol

HORARIS I EMPLAÇAMENT

INICI

FINALITZACIÓ

DATA: Diumenge 2 de juliol
HORA: a les 16h
LLOC: al Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm

DATA: Dissabte 8 de juliol
HORA: a les 20h
LLOC: al Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm

VILAR RURAL DE SANT HILARI SACALM
Gi-541 , Km9, Sant Hilari Sacalm
17403 (Girona)
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COM ARRIBAR-HI:
Coordenades GPS: X: 458878, Y: 4635830

MATERIAL NECESSARI

PELS ENTRENAMENTS

HIGIENE I CURA PERSONAL

• En arribar al Vilar Rural, es lliuraran 2 equipacions d’entrenament a cada jugador (samarreta + pantaló).
• Calçat de bàsquet i mitjons.

• Gel i xampú.
• Raspall i pasta de dents.
• Roba interior per cada dia.
• Pinta o raspall.
• Protecció solar.
• Gorra.
• Protecció contra les picades d’insectes (mosquits).
• Sabó per rentar la roba (per rentar les dues equipacions
d’entrenament oficials del campus i així poder-ne fer ús
diàriament).

• Calçat esportiu (a més del calçat de bàsquet).
• Tovallola de piscina, banyador i xancletes.
• Roba per després de l’entrenament.
• Pijama.
• Jersei, dessuadora o paravents (nit).
• Motxilla d’ús diari.
• Bossa per la roba bruta.

DOCUMENTACIÓ

Portar-la amb un sobre obert amb el nom a la part exterior

• Autorització a la participació al campus i a l’ús de fotografies.
• Fotocòpia de la targeta CatSalut o assegurança privada.
• Fotocòpia del Carnet de Vacunes.

NO CAL PORTAR (inclosos en el servei d’allotjament)
• Sac ni llençols.
• Tovallola de dutxa.

ÉS ACONSELLABLE DUR LA ROBA
AMB EL NOM MARCAT.
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PER ALTRES ACTIVITATS

AUTORITZACIÓ LEGAL

INFORMACIÓ D’ÚS D’IMATGES DELS PARTICIPANTS
AL CAMPUS DE L’ESCOLA DE BÀSQUET GIRONA
MARC GASOL:

AUTORITZACIÓ A LA PARTICIPACIÓ AL
CAMPUS I A L’ÚS D’IMATGES:

La nostra entitat disposa d’un espai web
(www.basquetgirona.com) on s’informa
i es fa difusió de diferents activitats de la
mateixa. També tenim un compte propi
en algunes xarxes socials com Facebook,
Twitter i Youtube. En aquests mitjans s’hi
poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, participants del campus realitzant activitats.
Donat que el dret a la pròpia imatge està
reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal
i familiar i a la pròpia imatge, l’EBG Marc
Gasol demana el consentiment als pares
o tutors legals per poder publicar fotografies o vídeos on apareguin els seus fills on
aquests quedin clarament identificables.

.........................

El Sr/a....................................................................................................
.............amb DNI....................................................................................

Pare / Mare / Tutor/a de .......................................................................
.........

AUTORITZO al jugador a participar al Campus EBG Marc Gasol 2017,
que se celebrarà del 2 al 8 de juliol de 2017, a les localitats de Sant
Hilari i Arbúcies.
I perquè així consti, signo aquesta autorització. Així, mateix, em declaro coneixedor dels drets d’imatge (degudament explicats a la part es-

Signatura
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querra) i dono el consentiment a l’EBG Marc Gasol per poder publicar

A TENIR EN COMPTE

EL PRIMER DIA (diumenge 2 de juliol)

CASOS D’AL·LÈRGIES/INTOLERÀNCIES

• Els jugadors hauran de presentar-se al Vilar Rural de Sant
Hilari.
• A la recepció hauran d’entregar la documentació necessària:

• Informar mitjançant correu electrònic a:
jescosa@basquetgirona.com
També cal omplir el document que trobareu a l’última pàgina
d’aquest dossier i entregar-lo a la recepció del campus el primer dia.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

• Un cop fet el check-in, agafarem el bus per anar a Arbúcies i
Sant Hilari i tindran lloc les primeres sessions d’entrenament.

• En cas d’haver de prendre’s algun medicament, portar-lo
juntament amb l’autorització que trobareu a la darrera pàgina
d’aquest dossier i anotar també a l’envàs la dosi i la freqüència amb la que aquest s’ha de prendre. Cal informar als responsables del campus el dia d’arribada.

L’ÚLTIM DIA (dissabte 8 de juliol)

DINERS I OBJECTES DE VALOR

• Les famílies que ho desitgin podran assistir als entrenaments de la tarda a Sant Hilari.
• Recollida 20h al Vilar Rural.

• No portar més de 20€. Recomanem no portar objectes de
valor.

ÚS DE MÒBILS
PER A CONTACTAR AMB NOSALTRES
• Jesús Escosa: 616.348.793 / jescosa@basquetgirona.com
• Marc Pena: 608.779.306 / mpena@basquetgirona.com

• L’ús del telèfon mòbil serà restringit i recomanem fer-ne un
ús responsable.
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• Autorització a la participació al campus i a l’ús de 			
Fotografies.
• Fotocòpia de la targeta CatSalut o assegurança 			
privada.
• Fotocòpia del Carnet de Vacunes.
• Autorització a l’Administració de Medicaments 			
(només si s’escau).
• Notificació d’al·lèrgies o intoleràncies (només si 			
s’escau).

CASOS PARTICULARS (Només cal que ho omplin i ho entreguin el 1r dia del campus aquells casos que sigui necessari)

NOTIFICACIÓ D’AL·LÈRGIES I/O
INTOLERÀNCIES

AUTORITZACIÓ PER ADMINISTRAR
MEDICAMENTS

El Sr/a..............................................................................................

El Sr/a..............................................................................................

............

............

amb DNI...........................................................................................

amb DNI...........................................................................................

...........

...........

Pare / Mare / Tutor/a de ................................................................

Pare / Mare / Tutor/a de ................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

....................

.................

INFORMA que el/la jugador/a té:

AUTORITZO a que se li administri el medicament
..................................................................

		Al·lèrgia		Intolerància

amb

una

dosi

de.................... i una freqüència de ................. vegades al dia.
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Signatura

Dossier Campus 2017

A: ....................................................................................................

PAGAMENT

PREUS
525 euros
DESCOMPTES:
40 euros per segon germà.
FORMA DE PAGAMENT:
100 euros al moment de fer la preinscripció
(Aquest pagament no comporta de forma automàtica la inscripció al Campus, és un dipòsit de reserva de plaça. Abans
del 5 de maig s’indicarà si el jugador té plaça.)
Resta de pagament abans del 15 de juny.
NÚM COMPTE:
ES56-2100-0002-5902-0186-3472
Cal indicar a Concepte i Remitent/Per Compte de:
CAMPUS + NOM i COGNOMS DEL PARTICIPANT

Fins a 15 dies abans, es retorna el 80%.
Durant els 15 dies previs, es retorna el 60%.
El mateix dia d’inici, es retorna el 20%.
Si no es presenta el participant i no avisa, no es retornarà cap
import.
Totes les devolucions es faran només per causa mèdica (cal
presentar justificant).
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POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

