


BASKET CITY SUMMER’14
Aquest estiu, la UESC us proposa bàsquet... i
molt més! El nou Bàsket City Summer té moltes
novetats: per primera vegada es durà a terme al
PAV III del CEM Rambla del Celler i tindrà un
format que combinarà campus de bàsquet i
casal d’estiu. 
QUÈ FAREM?
Combinarem l’aprenentatge i el perfeccionament
del bàsquet amb altres activitats lúdiques: pis-
cina, sortides a la natura, jocs preesportius i tra-
dicionals al Parc, jocs de pistes, curses
d’orientació, sortides en bicicletes... i molt més.
Tot això adaptat a les edats dels participants. 
ON?
Al Pavelló III del Centre Esportiu Municipal
Rambla del Celler (Rambla Jaume Sàbat, s/n
08172 Sant Cugat del Vallès)

DATES I PREUS
Setmana del 23 al 27 de juny (4 dies):

• Dia complet, 9 a 17h: 104€
Inclou dinar i berenar
• Mig dia, 9 a 14h: 72€

Setmana del 30 de juny al 4 de juliol (5 dies)
• Dia complet, 9 a 17h: 130€
Inclou dinar i berenar
• Mig dia, 9 a 14h: 90€



Setmana del 7 a l’11 de juliol (5 dies) 
• Dia complet, 9 a 17h: 130€
Inclou dinar i berenar
• Mig dia, 9 a 14h: 90€

Hi haurà servei d’acollida gratuït de 8 a 9h del matí i de
17 a 18h de la tarda.
S’aplicarà un 5% de descompte per la inscripció d’un
segon fill i del 10% quan són més de dos germans. Les
famílies nombroses i monoparentals gaudiran d’un 5%
de descompte. 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
Cal omplir la butlleta del díptic o bé el formulari de la
web www.uesc.cat i fer l’ingrés de la quantitat que co-
rrespongui, indicant el nom del jugador, al número de
compte: ES98 2013 0141 9102 0151 8152
Heu de fer arribar a la UESC la fotocòpia de la targeta
sanitària, per correu electrònic a info@uesc.cat o a l’o-
ficina del soterrani del PAV 2 (tardes de dimarts i diven-
dres). 
Les places són limitades i es tindrà en compte l’ordre d’inscripció
(data d’ingrés bancari). En cas de renunciar a la plaça abans de l’inici
del campus, es retornaran els diners, excepte 10€ en concepte de
despeses d’administració. Dies abans del campus, convocarem una
reunió amb els pares. 




