FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
CIR. TEC.: 20/16
Reg Sortida: 27.16
REF.: Catalunya Summer Baseball Camp 2016

CATALUNYA SUMMER BASEBALL CAMP
MONTJUÏC (Barcelona), del 27 de Juny al 1 de juliol de 2016
El segon ‘Catalunya Summer Baseball Camp’, una iniciativa de la Federació Catalana de Beisbol i
Softbol, que es celebrarà per 2n any consecutiu.

El ‘Catalunya Summer Baseball Camp’ es celebrarà al Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de
Rozas (Montjuïc, Barcelona) del 27 de juny al 1 de juliol de 2016.
•
•
•
•
•
•
•

Places: Màxim 40. (mínim 25 inscrits per la realització del curs).
Edat: nascuts entre els anys 2002 i 2007
Inscripcions: fins a l’1 de juny
Preu: 160,00€
Terreny de joc: Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas
Inici: 9:00, dilluns dia 27 de juny
Clausura: 17:00, divendres dia 1 de juliol

PARTICIPANTS
Obert a jugadors i jugadores que pertanyin a les diferents Federacions Autonòmiques, fins a
completar el mínim de les 25 places, i en el cas d’arribar al màxim de les 40 places assignades al
campus, s’obrirà una Llista d’espera, per adjudicar les possibles vacants segons l’ordre d’arribada
de les inscripcions a l’entitat bancària.
REQUISITS
Per a poder participar al campus es necessari:
-

-

Haver nascut entre els anys 2002 i 2007.
Llicència esportiva en vigor a la seva Federació Autonòmica, amb la corresponent
Assegurança Esportiva Obligatòria.
Haver ingressat l’import de la matrícula.
Enquesta mèdica a entregar el primer dia de campus.

OBJECTIUS
Els objectius que perseguim amb aquest campus són:
-

-

Dirigir la instrucció de jugadors joves en edat escolar, atenent tant a la seva especialització
esportiva com a la seva formació humana.
Facilitar la detecció precoç de talent (9-14 anys).
Valorar les capacitats físiques, tècniques i funcionals dels participants.
Difondre el coneixement i la pràctica correcta del beisbol, amb la participació de
professionals de l’esport i els millors tècnics locals.
Anglès ensenyat de manera divertida, 30 minuts diaris d’ensenyament en anglès (English
for Baseball Players).
Introduir el decàleg de JOC NET i potenciar nous VALORS a l’esport (salut, medi ambient...).
C/Vilamarí, 28 – Baixos 1ª – 08015 * Barcelona
E‐mail: fcbs@fcbs.cat
Web: www.fcbs.cat NIF: G 08908824

FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL

CONTINGUTS
Els jugadors tindran l’oportunitat de realitzar nous aprenentatges de beisbol i pràctiques en
situacions de joc.

La programació s’adequarà al Nivell Tècnic dels jugadors, atenent les seves necessitats. Per això
existiran dos grups de treball segons les habilitats i l’edat: Sub-11 (9-11 anys) i Sub-14 (12-14
anys).

Els entrenadors del campus, formaran part de l’equip tècnic de la FCBS, compten amb una gran
experiencia com a entrenadors i jugadors.

També tindren la presencia dels 3 jugadors catalans que van participar al passat World Baseball
Classic Qualifier.
ACTIVITATS
• Ensenyaments específics per posicions (P/C/IF/OF)
• Anglès
• Vídeos de beisbol.
• Sortida a les piscines Picornell
PREU
El preu del campus es de 160,00 euros per participant.
Aquests diners inclouen:
-

Esmorzar i dinar per a cada dia.
Sessions d’entrenaments amb tècnics qualificats.
Material esportiu (samarreta, gorra i bossa).
Entrada a les Piscines Picornell. (2 dies)
Assegurança mèdica per l’activitat.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’enviaran, ja sigui per correu electrònic o a la seu de la Federació Catalana de
Beisbol i Softbol (FCBS) de Barcelona, presentant la següent informació:
-

Full d’inscripció adjunt, amb l’autorització del pare, mare o tutor/a complimentada.
Justificant d’haver ingressat la quantitat establerta per participar.
Fotocòpia del DNI, Passaport o Llibre de Família.
Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social.
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TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins l’1 de juny de 2016.
Les places son limitades i s’adjudicaran segons l’ordre de pagament a l’entitat bancària.

Els ingressos es realitzaran al compte nº ES94-2100-3420-03-2200020732 de “La Caixa”, a nom
de la FCBS i amb el concepte “NOM del nen/a + Inscripció CSBC 2015”.
No s’acceptarà cap sol·licitud de devolució de matrícula, excepte per motius imputables a
l’organització o causa major, i sempre que l’interessat/da ho sol·liciti com a mínim de 15
dies abans de l’inici del campus. La devolució serà únicament del 50% de la inscripció.

La FCBS es reserva el dret de modificar el programa o anul·lar el campus si no arriba a un mínim de
25 inscripcions.

Barcelona a, 15 d’abril de 2016
SIGNAT L’ORIGINAL
Virginia Carbonell Bravo
Secretària de la F.C.B.S.
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