CAMPUS

*Aquesta sol·litud haurà d'anar acompanyada del comprovant de pagament bancari, segons s’indica en aquest fullet per la
FCBS. L'ORIGINAL d’aquesta inscripció s'ha d'entregar a l'oficina de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol: VILAMARÍ 28,
Baixos 1a, 08015 Barcelona. Si bé es pot fer arribar una còpia escanejada (per Correu electrònic a: fcbs@fcbs.cat /
director.tecnic@fcbs.cat), aquesta es considerarà vàlida provisionalment, fins a l'arribada de l'Original a la FCBS.

Programa d’horaris provisional del CAMPUS de Beisbol i Softbol “Setmana Blanca”.
Subjecte a modificacions, en funció delnúmero de participants inscrits.
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El Campus

Infor mació

Presentació

Límit d’inscripció

Primer CAMPUS DE BEISBOL I SOFTBOL “Setmana
Blanca” obert a tots els públics, federats i no
federats amb la possibilitat de gaudir d’una
setmana d’esport i activitats lúdiques. Dirigit
especialment a nens i nenes en edat escolar.
El Campus tindrà una duració de cinc dies (7 a l’11
de març de 2011) i es realitzarà a les noves
Instal·lacions Esportives de Can Torelló – Camp de
Beisbol i Softbol.

18 de febrer. La FCBS es reserva el dret de modificar
o cancel·lar el Campus en cas que no s’arribi als
mínims exigits d’alumnes matriculats (20 inscrits).

Activitats
Els assistents al Campus tindran la possibilitat de
participar i alhora adquirir nous coneixements de
beisbol i softbol, incloent-ne les nocions bàsiques,
com són fonaments de defensa (agafar i tirar) i
d’atac (bateig i córrer bases).
A més, podran participar en diverses activitats
lúdiques Multiesport, com una Gimcana (proves
d’agilitat i habilitat), sessions de vídeo, nocions
d’anglès (us de l’angès basic aplicat al beisbol i
softbol), partits i una sortida a la platja amb
activitats lúdiques i esportives a la sorra..

Instructors
Els tècnics i monitors. El personal docent estarà
format per tècnics que pertanyen actualment a
l’Staff de les Seleccions Catalanes i Espanyoles i
exjugadors de les Lligues Menors dels Estats Units,
així com un grup de monitors de lleure.
Tots els participants hauran de dur roba i calçat
esportiu i d’higiene, així com els complements
esportius necessaris. S’entén que els esportistes
federats hauran de dur el seu propi material: guant
de beisbol, gorra, guants de bateig, etc. La FCBS
s’encarregarà de tot el material d’equip i de guants
per als no federats.

Camp (instal·lació)
Instal·lacions Esportives de Can Torelló, Camp de
Beisbol i Softbol. Avinguda de Bertran i Güell,
cantonada carretera B-210, 08850 Gavà.

Federació Catalana de Beisbol i Softbol
Vilamarí 28, Baixos 1a, 08015 Barcelona.
Tel. 93 424 02 25. E-mail: fcbs@fcbs.cat
www.fcbs.cat

Horaris
(veure programa provisional):
- Activitats i menjador: 8.30h a 15.30h.
- Activitats sense menjador: 8.30h a 14.00h..

Edats / Grups
- Mixte: Nascuts/des els anys 1999-2002.
- Masculí / Beisbol: Nascuts els anys 1995-98.
- Femení / Softbol: Nascudes els anys 1995-98.
Per nascuts els anys 2003 i 2004, consultar a la FCBS.

Inscripcions
Documentació
La inscripció serà vàlida una vegada s’hagi fet
l’entrega del FULL D’INSCRIPCIÓ, degudament
complimentat en tots els seus apartats i el justificant
d’ingrés de l’import de la matrícula, a les oficines de
la FCBS (Vilamarí 28, Baixos 1a, 08015 Barcelona) o
bé per correu electrònic escanejat a: fcbs@fcbs.cat /
director.tecnic@fcbs.cat. A més, s’hauran de
presentar els següents documents:
- Autorització dels pares.
- Full Mèdic.

Matrícula
- Nen/a amb llicència a la FCBS l’any 2010:
60,00 euros (Sense menjador).
- Nen/a sense llicència a la FCBS l’any 2010:
75,00 euros (Sense menjador).
- Servei de menjador: 30,00 euros.
- Inscripció d’un segon (i posteriors) germà/na:
40,00 euros (amb o sense llicència FCBS 2010).

Pagament
El pagament s’haurà d’efectuar mitjançant una
transferència bancària al compte corrent de la FCBS:
2100 3420 03 2200020732, de “La Caixa”.
S’haurà de fer constar el nom i cognoms en l’apartat
“concepte”.

full d’inscripció
Formulari d’inscripció per al CAMPUS de Beisbol i
Softbol “Setmana Blanca”. Del 7 a l’11 de març 2011.

DADES DE L’INSCRIT.
Nom _________________________________________
Cognoms _____________________________________
Adreça _______________________________________
Població__________________________CP. _________
Telèfon ______________________________________
E-mail________________________________________
Data naixement ______________________________
Escola ________________________________________
Llicència FCBS:
Federat (si/no) ___________Club ________________
FITXA MÈDICA.
Número CatSalut _____________________________
Pren algún medicament? ___ Quin? ____________
Al·lèrgia a algún medicament?
Quin? ________________________________________
Al·lèrgia algún aliment?
Quin? ________________________________________
Observacions _________________________________
AUTORITZACIÓ. Pare/mare/tutor legal
El sota signant, actuant com a __________________
(indicar el que procedeixi), autoritzo al meu fill/a a
inscriure's i participar al CAMPUS DE BEISBOL I
SOFTBOL "Setmana Blanca", que organitza la
Federació Catalana de Beisbol i Softbol a les
instal·lacions Esportives de Can Torelló (Gavà) del 7
a l'11 de març de 2011. Aquesta autorització es fa
extensiva a decisions quirúrgiques que fossin
necessàries en cas extrem d'urgència.
A _____________________, el _____/ ______/ _____
Signatura,
Nom _________________________________________
Primer Cognom _______________________________
Segon Cognom _______________________________
Telèfon 1 ______________ Telèfon 2 ______________
E-mail __________________________ DNI __________
*Omplir aquest formulari o el proporcionat per la FCBS en format PDF.

