
Aquest any el Casal de Bàsquet del Club de Bàsquet 

Vilanova torna a obrir les seves portes per a tots els 

campistes que desitgin fer un campus relacionat amb 

el bàsquet i altres activitats esportives. El campus va 

dirigit a tot tipus de campistes, ja siguin practicants de 

bàsquet habitualment, passant per jugadors 

esporàdics de bàsquet i també s’inclouen aquells que 

no l’hagin practicat mai. 

 

Creiem que cal fer arribar el bàsquet a tots els nens i 

nenes que el desitgin practicar, ja sigui per millorar el 

seu nivell tècnic, com per descobrir-lo i experimentar 

amb l’esport que fa 30 anys que es present a 

Vilanova del Vallès. 

Per acomplir aquestes necessitats, els campistes 

estan agrupats per categories (Escola, Pre-Mini, Mini i 

Infantils). Dins de cada categoria, també són agrupats 

per nivells i hi ha la flexibilitat de fer canvis en funció 

del nivell dels jugadors, perquè sigui totalment 

adequat. 

 

A part de les activitats relacionades amb el bàsquet 

que fem durant cada setmana, fem diverses activitats 

relacionades amb l’esport a través d’una gimcana on 

els campistes fan diversos grups, per competir entre 

equips de categories barrejades a través de diverses 

proves. 

 

Direcció tècnica – Casal d’estiu CBVV 

Preus Juny/Juliol 

Setmana Cost 
2n 

Germà 
3r 

Germà 

1 65 € 50 € 30 € 

2 120 € 90 € 30 € 

3 165 € 120 € 40 € 

4 200 € 140 € 40 € 

5 225 € 150 € 50 € 

 

Preus Setembre 

Setmana Cost 1r germà 2n  

6 30 € 25 € 20 € 

 

Descompte: 10% inscripció abans del 15 de juny. 

Dinar (setmanes 1-5): 6 € per nen i dia. 

Setembre gratuït, si es ve les 5 primeres setmanes. 

Nom: .......................................................................... 

Cognoms: .................................................................. 

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

Nom i telèfon 1r contacte: .......... 

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

Nom i telèfon 2n contacte: ........... 

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

Nom i telèfon 3r contacte: ........... 

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

Adreça: ....................................................................... 

Població: .................................................................... 

Codi postal: ................................................................ 

E-mail: ........................................................................ 

Talla de samarreta: 

 7/8   S   XL  

 9/11   M   XXL 

 12/14   L   

Cal omplir les autoritzacions, esmentar si es queda a 

dinar i/o acollida, a part d’adjuntar la fotocopia de la 

targeta sanitària. 

 

Concepte Campus Dinar Total 

Preu inicial    

Descompte  -  

Total    

 



Assistència Casal Esportiu (marcar) 

Setmana Dies Assistència 

1 25-29/06/18  

2 2-6/07/2018  

3 9-13/07/18  

4 16-20/07/18  

5 23-27/07/18  

6 (matí) 3-7/09/18  

 

Dinar (marcar amb una x) 

Setmana Dl Dm Dx Dj Dv 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Autoritzacions 

Jo ...................................................................... 

Pare/mare/tutor de ............................................. 

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

Autoritzo al meu fill/a a assistir al casal esportiu 

organitzat pel CB Vilanova del Vallès durant les 

setmanes fetes a la inscripció anterior, i a ser 

fotografiat per l’organització del casal esportiu. De la 

mateixa manera, concedeixo permís al Casal Esportiu 

organitzat pel CB Vilanova del Vallès per actuar en 

nom dels tutors en situacions d’emergències 

mèdiques o legals. 

Firma: 

 

El dimarts, el taller audiovisual anirà dirigit als 

campistes de les categories Escola i Pre-Mini. El 

dijous, el taller audiovisual anirà dirigit als campistes 

de les categories de Mini i Infantil. Els campistes que 

no facin el taller audiovisual, faran multi-esports. 

Els divendres de les setmanes 2, 3 i 4 els campistes 

majors de 7 anys tenen l’opció de quedar-se a dormir 

al pavelló. Durant el transcurs del campus ja oferirem 

més informació. 
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