
 1

 
 
INFORMACIÓ ESPECÍFICA CAMPUS 2017 
 
 
Els participants començaran a les 9 h amb una presentació de la activitat del dia en el terreny de joc ja 
canviats. Hi haurà servei d’acollida per aquells que ho necessitin a  partir de les 8 h en les instal· lacions 
del club. 
 
La activitat esportiva es repartirà en sessions de dues hores  (amb constant hidratació) encara que molts 
dies treballaran altres aspectes relacionats amb l’esport.  
L’ultima hora es durà a  terme una sessió de piscina lliure al Poliesportiu Sergio Manzano. 
 
Els divendres es farà una sortida que durarà tot el matí. 
 
El jugador/a haurà de portar roba i material necessari pel seu entrenament:  botes, roba esportiva i 
còmoda, i bucal imprescindible. El primer dia del campus la organització lliurarà una samarreta que serà 
necessària portar-la els dies de sortida per identificar als nens/nenes. 
 
DESCOMPTES: 
 
- S’aplicarà un  10% de descompte als participants que assisteixin les 3 setmanes al campus o que tinguin 
un germà també assistint al campus. El descompte és nominatiu i NO és en cap cas acumulatiu. 
 
CANCEL·LACIÓ: 
 
- La Organització es reserva el dret de suspendre la realització de la 3ª setmana del campus en cas que no 
hi  hagi prou participants. En aquest cas es retornaran els diners a les famílies afectades  que ja hagin fet 
el pagament de aquesta setmana. 
 
INSCRIPCIÓ: 
-Perquè la inscripció es consideri vàlida  s’haurà de lliurar  la següent documentació a la Secretària del 
club abans del dia 08 de juny 2017. 
 

1. Formulari d’inscripció  (omplert i signat). 
2. Fotocopia del DNI  si en té (o del llibre de família) 
3. Fotocòpia de la targeta sanitària 
4. Comprovant de pagament 

 
FORMA DE PAGAMENT: 
 
-Es podrà fer el pagament en EFECTIU a la Secretaria del club o per transferència bancària : 
 
IBAN:  ES52 0081 0055 4800 0125 7430  (BANC SABADELL-ATLANTIC) 
 
Es molt important indicar nom del jugador/a assistent al campus, i que consti que és CAMPUS ESTIU) 
  

PREU DE LA ACTIVITAT I HORARIS  
 
De dilluns a divendres de 9h a 13h 
Acollida de 8h a 9h 
 
1 SETMANA             60€  
2 SETMANES            95€ 
3 SETMANES            125€ 
 
 
DRETS D’IMATGE I AUTORITZACIÓ SORTIDES 
 
La inscripció del vostre fill o filla al Campus d’Estiu comporta l’autorització que la seva imatge 
pugui ser utilitzada per al Club Rugby Hospitalet  per a finalitats promocionals de difusió del 
rugby.  
D’altra banda també autoritza al vostre fill/a a desplaçar-se amb el seus companys i monitors a les 
sortides que es realitzin fora del recinte (piscina, platja, etc.)  


