
 

Normativa Campus d’estiu FCBQ  
 

 

 

La incorporació serà el dissabte a 

les 16:00 hores. 

 
El trasllat als Campus serà per 

compte propi. 

 
La recollida serà el dissabte 

següent a les 11:30 hores, si bé 

podeu arribar a partir de les 

10:30 hores, per tal d’assistir a 

les activitats de cloenda dels 

vostres fills/es. 

 

Es recomana respectar els dies 

d’inici i de final de Campus. Si, 

per la raó que sigui, hi ha alguna 

variant s’haurà de comunicar per 

escrit a l’FCBQ. 

Material i indumentària 

que cal portar: 
 

• Llençol de sota i coixinera 

• Sac de dormir o llençol 

• Tovalloles 

• Mocadors de butxaca 

• Roba interior 

• Roba d’esport per a 12 sessions 

• Xandall 

• Calçat d’esport 

• Gorra 

• Calçat de bany 

• Vestit de bany 

• Motxilla o bossa d’esport per 

a l’entrenament 

• Estris d’higiene personal 

• Ampolla d’aigua per als entrenaments 

 

• Recomanem que els nois i noies 

portin un llibre de lectura.

El dia de l’inici del Campus 

cada participant haurà de 

lliurar la següent 

documentació: 
 

Full d’inscripció original 

És obligatori presentar el full 

d’inscripció original degudament 

complimentat i signat, tant pel 

participant com pel seu 

representant (pare, mare, tutor, etc.) 

 
Fitxa de salut 

Degudament emplenada i signada. 

Caldrà ser presentada dins el 

sobre amb la marca 

CONFIDENCIAL que recollireu a 

l’arribada al Campus. 

Autorització de sortida 

Degudament emplenada i signada, 

indicant les persones autoritzades a 

recollir als nois/es. 

 
Fotocòpia targeta del Servei 

Català de la Salut. 

Caldrà ser presentada dins el sobre 

amb la marca CONFIDENCIAL. 

En cas de no disposar-ne caldrà 

presentar fotocòpia del document que 

acrediti que el participant disposa de 

cobertura sanitària (targeta de la 

Seguretat Social, targeta de mútua 

privada, targeta sanitària europea, 

etc.) 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Avís 

L’ús dels telèfons mòbils quedarà restringit al vespre dins l’horari marcat pel Director de Campus. Durant la resta del dia i pel fet de coincidir amb diferents activitats, estarà totalment prohibit el seu ús.  

Per aquest motiu i per evitar pèrdues, recomanem no portar mòbil als Campus. En cas d’urgència, els pares/mares/tutors podran trucar al telèfon de cadascun dels Campus que apareix en la informació general.  

Tots els nens/es que, tot i les recomanacions, decideixin portar mòbil ho notificaran al director del Campus per tal de dur-ne el control.  

L’FCBQ no es fa responsable de les possibles pèrdues de telèfons mòbils o altres aparells electrònics. En cas d’incompliment de la normativa de l’ús dels mòbils, el director del Campus prendrà les decisions oportunes. 

 
Organitzat per:    Amb la col·laboració de:             Proveïdors tècnics FCBQ: 

 

Per tal de garantir una millor assistència, es prega que, si pateix algun trastorn 

alimentari o al·lèrgia a algun tipus d’aliment, ens ho comuniqueu al menys 15 

dies abans de l’inici del Campus, al Comitè Tècnic de l’FCBQ. 

campus@basquetcatala.cat 


