
 

CAMPUS D'ESTIU ESPORTIU 2016 

27 de Juny al 8 de Juliol.  
 

Benvolguts pares/mares, 

 

Si esteu interessats en inscriure els vostres fills/es al Campus d’Estiu 

Esportiu la quinzena del 27 de juny al 8 de juliol heu de fer la inscripció 

abans del dia 6 de juny. 

 

L’horari serà de 9:00 a 15.00h, de dilluns a divendres; dinar inclòs.  

En cas, que no opteu per el servei de menjador, l'horari serà de 9:00 a 13:30h. 

 

L'activitat serà dirigida a nois i noies federats i no federats nascuts entre els 

anys 2002 i 2008. 

 

La seu del CEE (Campus d'Estiu Esportiu) serà l'Estadi Municipal de Beisbol de 

Sant Boi tot i que inclourà sortides a la piscina i altres activitats 

complementàries fora de l'estadi. El preu del CEE inclou: 

 L'assegurança medica per l'activitat 

 Entrada per la piscina  

 Samarreta i bossa per campus. 

 Dinar a l'estadi de Beisbol 

 Sessions específiques impartides per jugadors/es del primer equip de 

beisbol i sofbol del CBS Sant Boi 

 

Com podem realitzar la inscripció? 

Entregant a l'oficina del estadi de beisbol el full d'inscripció , comprovant del 

pagament del CEE, fotocopia Document d'identitat i targeta Seguretat Social. 

Imprescindible entregar la fulla mèdica. 

 

Les places per el CEE son limitades i s’adjudicaran segons l'estricte ordre de 

pagament a l’entitat bancària.  

 

IBAN ''ES72-2100 3324 5722 0016 2574'' i/o numero de compte 

''21003324572200162574'' de “La Caixa”, a nom del CBS Sant Boi i amb el 

concepte “NOM del noi/a + Inscripció Campus Estiu Esportiu”.  

 

El CBS Sant Boi es reserva el dret de anul·lar el campus en cas que el numero 

d'inscrits no arribi al mínim de 20 nois/es. 

En cas de superar les 30 places, s'obrirà una llista d'espera per adjudicar les 

possibles vacants segons l'estricte ordre d’arribada de les inscripcions 

rebudes mitjançant transferència bancària. 

 

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos molt atentament. 

FULL D’INSCRIPCIÓ CAMPUS D’ESTIU ESPORTIU 2016 

 



Nom i cognoms del nen/a 
 

Data de naixement  

Nom dels pares o tutors  

DNI (adjuntar fotocòpia)  

Adreça / C.P.  

Federat                 Si                                     No 

 

 

Telèfon Fix 
 

Telèfon mòbil  

Telèfon mòbil  

Email  

 

AUTORIZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A    

 

Sr./Sra._____________________________________________ 

amb DNI: ________________________   

Autoritzo al meu fill/a 

____________________________________________________

_________________ 

  
A inscriure’s i participar al Campus d'Estiu Esportiu 2016 organitzat per el CBS Sant Boi 

que es celebrarà , del 27 de juny al 8 de juliol de 2016 al Estadi Municipal de Beisbol de 

Sant Boi. 

Aquesta autorització es fa extensiva a decisions quirúrgiques que fossin necessàries en cas 

d’extrema urgència i sota la direcció facultativa pertinent. 

 


