
 

         NORMATIVA DEL BASKET CAMP 2020 
 

✓ La inscripció al Basket Camp és oberta a tots els jugadors/es nascuts entre els anys 2004 i 2011 

✓ L’acceptació de la inscripció està supeditada a la confirmació del pagament i al compliment d’aquesta 

normativa.  

INSCRIPCIÓ  

✓ La inscripció i pagament es realitza mitjançant el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ on-line que trobareu a la web 

del club www.cbmolinsderei.cat.  Al finalitzar la inscripció rebreu un correu de confirmació. 

✓ En aquest mateix correu de confirmació, trobareu els enllaços per descarregar-vos el  

o FULL D’AUTORITZACIONS DEL BASKET CAMP (obligatori) 

o FITXA DE SALUT (obligatori) 

o FULL D’AUTORITZACIÓ DE SORTIDA SENSE RECOLLIDA (opcional) 

S’hauran d’omplir, signar i retornar per correu electrònic a basketcamp@cbmolinsderei.cat abans de 

l’inici del Basket Camp. 

✓ El procés  d’inscripció s’iniciarà a partir del 17 de febrer i finalitzarà el 15 de març 

✓ Les places són limitades a 80 participants.  

✓ Preu d’inscripció: 136 €.  

Inclou:   

• Participació al Basket Camp 

• Els àpats dels dies 6,7 i 8 d’abril (l’esmorzar, dinar i berenar)  

• Una samarreta reversible i un pantaló d’entrenament.  

ANUL-LACIÓ D’INSCRIPCIÓ  

✓ Es podrà anul·lar la inscripció fins al dia 24 de març. En aquest cas suposarà la pèrdua del 35% del preu 

total del Campus. La diferencia es reemborsarà a la targeta amb la que s’hagi fet el pagament. 

✓ Si l’anul·lació s’efectua fora de l’esmentat termini, suposarà la pèrdua total de l’import, a excepció de 

baixes per raons mèdiques. En aquests casos la sol·licitud de retorn haurà d’anar acompanyada del 

corresponent certificat mèdic, i queda a criteri del C.B. Molins de Rei la quantitat a retornar. NO 

ASPECTES DIVERSOS  

✓ Per tal de garantir una millor assistència, si pateix algun trastorn alimentari o al·lèrgia, és necessari que 

ens ho comuniquin al C.B. Molins de Rei mitjançant la FITXA DE SALUT.  

✓ Tots els participants que s’inscriguin al Basket Camp estaran coberts per una pòlissa d’assegurances per a 

accidents esportius. 

✓ L’ús dels telèfons mòbils quedarà restringit a l’horari de dinar. Durant la resta d’horari del Basket Camp 

estarà totalment prohibit el seu ús. Per aquest motiu i per evitar pèrdues, recomanem no portar el mòbil. 

El C.B. Molins de Rei no es fa responsable de les possibles pèrdues de telèfons mòbils o altres aparells 

electrònics.  

✓ Resta prohibit realitzar filmacions o fotografies durant el Basket Camp. 

✓ En cas d’urgència, els pares/mares podran trucar al telèfon del responsable del Basket Camp, que serà 

comunicant abans de l’inici de l’activitat, o al Poliesportiu Municipal de Molins de Rei. 

http://www.cbmolinsderei.cat/
mailto:basketcamp@cbmolinsderei.cat

