
Ajuntament
de SantCugat

11è CAMPUS DE

SETMANA SANTA

BASKET CITY
Dies 30, 31 de març i 1 d’abril
Escola Thau de Sant Cugat

www.facebook.com/CampusBasketCity

Nom:.............................................................................................

Cognoms: .....................................................................................

Data de naixement: ......................................................................

Telèfon de contacte: ..................................................................... 

Núm. SS o Targeta sanitària:........................................................ 

Adreça: ......................................................................................... 

Població................................................................CP: ............... :  

Centre escolar: .............................................................................

E-mail: ..........................................................................................

Observacions mèdiques: ..............................................................

.....................................................................................................



DATES
30, 31 de març i 1 d’abril de 2015

HORARIS I PREUS
• Dia complet: 09 a 17h: 100€
Inclou dinar i berenar

• Migdia: 09 a 14h: 80€

Hi haurà servei d’acollida gratuït de 8 a 9 h del matí i de 17 a

18 h de la tarda.

S’aplicarà un descompte del 5% per a famílies nombroses, del

10% en cas que s’inscriguin dos fills i del 15% si s’inscriuen tres

germans.

LLOC
Instal·lacions de l’Escola Thau de Sant Cugat del Vallès
(Av. Generalitat, 199-201), amb poliesportiu, pistes exteriors, sales

audiovisuals...

11è BASKET CITY SETMANA SANTA

Per onzè any consecutiu, la Unió Esportiva Sant Cugat organitza el seu

Campus de Setmana Santa Basket City. Oferim un espai lúdic i formatiu

de qualitat, on l’esport, l’anglès i la diversió seran els protagonistes. I tot

coordinat per entrenadors de la UESC, amb titulació, experiència i il.lusió.

QUÈ FAREM?
Hi haurà 3 nivells d’activitat, segons les edats dels jugadors: menors

de 8 anys, de 8 a 11 anys i d’12 a 15. La novetat d’aquest any seran

les dinàmiques de grup, una activitat totalment diferent al que fem

habitualment al campus. Estaran dirigides per monitors professionals.

Les competicions tindran lloc a la tarda i estaran enfocades al conceptes

treballats durant el matí. El campus rebrà la visita d’alguns jugadors

del primer equip, encara per determinar.

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 correspongui, 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’oficina del soterrani del PAV 2

(tardes de 18 a 20 h, excepte els dimarts tancat).

Les places són limitades i es tindrà en compte l’ordre d’inscripció (data d’ingrés ban-

cari). En cas de renunciar a la plaça abans de l’inici del campus, es retornaran els di-

ners, excepte 10€ en concepte de despeses d’administració. Dies abans del campus,

convocarem una reunió amb els pares.


