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 juliol 2020 

mailto:fecab@badminton.cat
http://www.badminton.cat/


LLOC DE REALITZACIÓ: 
Residencia Deportiva Àster 

Urb. Hifrensa   

L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) 
 

DATES: 

Del 5 de juliol al 11 de juliol de 2020 
 

EDATS: 

Jugadors i jugadores de 8 a 16 anys.  
 

PLACES  LIMITADES (42) 
 

NIVELLS  DE BÀDMINTON: 
Hi haurà grups d’iniciació, perfeccionament i 

tecnificació. 
 

PREU :  

Fins el 15-05-20  

390€ federats (445 € no federats) 

Després del 16-05-20 i fins el 18-06-20 

425€ federats (480 € no federats) 

 El preu inclou: 

• Estada amb pensió completa a la 
residència municipal de l’Hospitalet de 

l’Infant, des del dia 5 de juliol després de  
dinar fins l’esmorzar del dia 11 de juliol.  

• Entrenament diari de Bàdminton en grups 

reduïts a càrrec d’entrenadors de la 
Federació Catalana de Bàdminton. 

• Altres activitats esportives i recreatives 
com ara: caiac, escalada, Bàdminton 

platja, tallers, jocs al pavelló, jocs a la 
platja, etc. 

• Cinema a la fresca. 
• Activitats d’animació nocturna. 

• Samarreta. 

• SORTIDA A PORT AVENTURA (DIA 
COMPLET) 

El desplaçament fins el campus és a càrrec 
dels participants. 

L’arribada s’ha de fer entre les 15:30 i les 
16:00 hores  del dia 5. La recollida dels 

jugadors s’ha de fer el dia 11 a les 10:00 h. 

Un dia de campus.... 

8:30  Aixecar-se i esmorzar 
9:45-11:00  Activitats de lleure 
11:00-13:00 Entrenament de bàdminton 
13:15 Piscina i dutxa 
14:15 Dinar 
15:00 Descans i temps lliure 
16:00-17:30 Activitats de lleure i culturals. 
18:00-20:00 Entrenament de Bàdminton 
20:00 Dutxa i temps lliure 
21:00 Sopar 
22:00 Animació nocturna 
23:00 Descans  

 

INSCRIPCIONS 
La inscripció es realitzarà per rigorós ordre 
d’arribada de les sol·licituds, fins a esgotar les 42 

places. 
Cal fer arribar a la Federació (per correu 

electrònic, ordinari  o personalment): 
- Full d’inscripció  

- Resguard del pagament  
- Full d’autorització paterna (el trobareu a la pg web) 

- Full drets imatge (el trobareu a la pg web) 

La inscripció quedarà confirmada mitjançant 
l’ingrés o transferència de l’import del campus al 

nº de compte de BBVA. Cal indicar el nom 
complet del nen o nena i Campus d’estiu 2020:   

ES65 0182-4287-3902-0197-1104 

 

Data límit d’inscripció: 18 JUNY 

 
L’anul·lació de la inscripció suposarà la pèrdua 

del 25% del preu total del campus si es realitza 

abans del 18 de JUNY. Si es realitza després 

suposarà la pèrdua total de l’import del campus, a 

excepció de baixes per raons mèdiques. En aquest 

casos, caldrà aportar certificat mèdic i queda a 

criteri de l’organització la quantitat a retornar. 

FULL D’INSCRIPCIÓ 

 
(Cal omplir també el full d’autorització i la 

resta de documents que trobareu a la web: 
www.badminton.cat) 

 

Nom_______________________________ 

Cognoms___________________________ 

Data de naixement  __ - __- ____ 

NIF ______________________________ 

Domicili_____________________________ 

Nº____ Escala___ Pis___ Porta__ 

Població____________________________ 

Codi Postal_______ CAT Salut___________ 

Federat    Club______________________ 

No Federat   

e-mail:_____________________________ 

Telèfons de contacte: 

Indicar també el nom de la persona de 
contacte 

TF__________ Nom___________________ 

TF__________ Nom___________________ 

 

És al·lèrgic/a a algun medicament? 

no  Si  quin?_______________________ 

Sap nedar? no  Si  

Ha de seguir algun règim alimentari 

especial?  

no  Si  

Pren alguna medicació habitual?_________ 

Altres observacions: 

__________________________________ 

   Talla samarreta:  XS    S     M     L    XL 

 

http://www.badminton.cat/

