
     INFORMACIÓ BÀSICA DE SALUT                        DE QUIN TIPUS  
 

- Pateix el nen/a alguna al·lèrgia o intolerància ? SI / NO ___________________________________ 

- Pateix el nen/a alguna malaltia a destacar ? SI / NO ___________________________________ 

- Pren algun medicament ?   SI / NO ___________________________________ 

- És al·lèrgic algun medicament ?  SI / NO ___________________________________ 

- El nen/a, sap nedar ?   SI / NO  

- S’ha posat totes les vacunes que li corresponen per edat, segon calendari de vacunacions ?  SI / NO 

Observacions que vulgui afegir________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

DADES DEL PARE / MARE / TUTOR 
Nom i Cognoms ___________________________________________________________________ 

DNI _____________________Telf. fixe _____________________Telf.mòbil____________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 
 

AUTORITZACIÓ PER SORTIR DEL POLIESPORTIU 
Jo__________________________________________, amb DNI ________________________ com a 

pare/mare/tutor de __________________________________________________ autoritzo a que el 

nen/a pugui anar sol/a a casa, al finalitzar el Casal, sota la meva responsabilitat. 

Si venen a recollir al nen/a: 

En cas de que no pugui anar jo a recollir al nen/a,autoritzo a que ho puguin fer les següents persones 

de la meva confiança: 

Nom i Cognoms   Parentiu amb el nen/a                DNI 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

AUTORITZACIÓ PER A PARTICIPAR AL CASAL 
Jo______________________________________________, amb DNI ________________________ 

com a pare/mare/tutor de __________________________________________________ l’autoritzo a 

participar en el Casal organitzat per l’Associació Bàsquet Badalona 2005, a assistir a les sortides 

programades; i faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin 

necessàries adoptar en cas d’urgència i, sota la direcció facultativa adequada. 

                                                                                                                          Signatura: 

 
Badalona, a _____ de _________________del  2014 

 
 

INSCRIPCIÓ AL II CASAL D’ISTIU i CAMPUS DE BÀSQUET 
 ABB-BUFALÀ 2014 

Nom i Cognoms _________________________________________________ 

Data de naixement_______________ anys  _____ DNI __________________ 

Adreça_________________________________________________________ 

C.P. _________________ Població __________________________________ 

e-mail _________________________________________________________ 

Club / Escola ____________________________talla samarreta ___________ 

                               Casal estiu                   Campus de Bàsquet 
 
                                                                                 GENERAL Jug.ABB 
 

 

30 de juny al 4 de juliol  65 € 60 € 

 

7 al 11 juliol 125 € 115 € 

 

14 al 18 juliol 180 € 165 € 

 

21 al 25 juliol 230 € 210 € 

 

28 de juliol al 1 d’agost 275 € 250 € 

        ( * )  Germans  5 %  descompte a partir del segon germà 

 
 

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS :  13 DE JUNY 
FORMA DE PAGAMENT 

Al formalitzar l’ Inscripció 30% de la modalitat escollida, en efectiu  o bé mitjançant 

ingrés al compte del  Banc Popular Español : ES75 0075 0128 8206 0100 4915     

(Portar copia ingrés juntament amb l’ Inscripció) 

Resta: abans del 14 de Juny, en efectiu o ingrés en compta bancària ja indicada. 
( Una vegada iniciat el Casal, en cas d’anul·lació per part de l’interessat, no és tornarà 
l’import avançat/pagat, a no ser per malaltia del nen/nena o causa greu justificada ) 

 

 
Servei d’Acollida Matinal :  2 € / dia   

 
Servei d’Acollida Migdia: 3 € / dia 

  



                 
 

del 30 de juny al 1 d’agost 
 
 
 

             
 
 

CASAL D’ESTIU 
 
Activitats: Arts plàstiques i pintura, animals i natura, esports, cinema i teatre, el món aquàtic,               
gimcanes, jocs d’aigua, dansa, olimpíades,  sortida setmanal a piscina, excursió a  l’IMAX i altres 
sortides a l’entorn.  

Obsequis: Samarreta del casal i Diploma d’Assistència. 

 

CAMPUS DE BÀSQUET 
 

Activitats: Entrenaments de bàsquet ( millorant i perfeccionant la tècnica individual del jugador), jocs 

d’aigua, olimpíades, sortida setmanal a piscina, excursió al CAMP NOU i altres sortides a l’entorn. 

         Obsequis: Samarreta del campus i Diploma d’Assistència. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

5 %  descompte a partir del segon germà 
        

 VINE I RESERVA LA TEVA PLAÇA ABANS DEL 31 DE MAIG 
Informació / Inscripcions: 

PAVELLÓ POLIESPORTIU BUFALÁ 
c/. Campoamor, 43 

dimarts, dijous i divendres  ( de 18:00 a 19:30h ) 
www:abbbasquet.com  -  casal@abbbasquet.com 

                                                                                 
amb el suport 

Protecció de dades:  
Associació Bàsquet Badalona 2005 ( ABB ) informa que totes les dades que li siguin facilitades seran 
tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. L’aportació d’aquestes dades suposa el consentiment del 
remitent per al seu tractament automatitzat. Associació Bàsquet Badalona 2005 es compromet a l’ús 
responsable i confidencial de les dades, i garanteix que aquestes seran tractades d’acord amb la 
legislació vigent en cada moment i que tan sols seran utilitzades amb el propòsit d’informar sobre 
serveis esportius organitzats per aquesta empresa.    
Si es vol fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, s’haurà d’adreçar un 
escrit a  Associació Bàsquet Badalona 2005, c/  Pau Clarís, 1-3, 5º 1ª, Badalona 08914. 
 
Drets d'imatge  
Associació Bàsquet Badalona 2005 disposa d’una pàgina web: www.abbbasquet.com on informa i fa 
difusió de les seves activitats esportives. En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les 
quals apareguin, individualment o en grup, participants d’aquesta activitat.  
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està 
regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, Associació Bàsquet Badalona 2005 posa en coneixement dels pares, 
mares o tutors legals dels nens/es que participen en l'activitat del casal poliesportiu, que pot utilitzar 
les imatges d'aquesta activitat amb la finalitat indicada anteriorment. En cap cas, utilitzarà aquestes 
imatges amb finalitats econòmiques o que no respectin els drets dels nens i nenes reconeguts a la 
legislació vigent.  
 
Autoritzacions i permisos 
Per participar al II Casal-Campus ABB-BUFALÀ 2014 s'hauran d'haver signat totes les autoritzacions i 
permisos d'activitats i sortides del casal. 
 
Formalització de la inscripció:  
- Abonament del 30% de la modalitat escollida, en efectiu o mitjançant ingrés en Banc Popular 
Espanyol IBAN : ES75 0075 0128 8206 0100 4915 ( Portar copia ingrés juntament amb l’ Inscripció ) 

-  Una vegada iniciat el Casal, en cas d’anul·lació per part de l’interessat, no és tornarà 
l’import avançat/pagat, a no ser per malaltia del nen/nena o causa greu justificada  
 
Documentació a presentar juntament amb l’ inscripció :  
 

- Fotocopia, DNI. o N.I.E. o Llibre de família on surti l’Infant  
- Fotocopia T.S.I. Targeta Sanitària Individual, del nen/a 
- Fotocopia DNI o NIE del pare/mare, tutor/a, legal del participant 
- 1 Fotografia carnet 

 
Normativa general:  
- Les activitats programades en el casal multi esportiu, poden ser modificades i/o anul·lades per 
l'organització  sense afectar  al funcionament general del campus 
- Associació Bàsquet Badalona 2005 es reserva el dret de cancel·lació de l'activitat del Casal Multi 
esportiu, si aquesta no arriba a un mínim de 40 places. Es notificarà  dues setmanes abans d'iniciar 
l'activitat als usuaris inscrits al casal  
- El participant, pel sol fet d’inscriure’s accepta i assumeix les condicions generals de participació.     

EDATS:  nens i nenes de 3 a 12 anys 
HORARI: de 9 a 14h 

OPCIONAL: 
Servei d’Acollida Matinal a partir de les 8:00h  

(2,00 € x hora i dia) 

Servei d’Acollida Mig dia de 14 a 15h -amb dinar portat de casa- 

(3,00 € x hora i dia) 

 

--------------------- PREUS ---------------------- 
 

                                 GENERAL     Jug. ABB 
 

          1  SETMANA                  65 €  60 € 

2  SETMANES             125 €       115 € 

3  SETMANES             180 €       165 € 

4  SETMANES             230 €       210 € 

5  SETMANES             275 €       250 € 

 


