Vine al Campus de Pretemporada del
Torredembarra Bàsquet Club!

1r CAMPUS TECNIFICACIÓ
TORREDEMBARRA BÀSQUET CLUB

PLACES LIMITADES!

Amb la col·laboració de:

Categories Infantil, Cadet i Junior.
Per a més informació podeu contactar a través del correu
electrònic: torredembarrabasquetclub@gmail.com o al
telèfon: 635 682 858

Del 29 de juliol al 9 d’agost

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT
HORARIS:
• Dilluns i dimecres de 16:00h a 20:30h (Pavelló Els Caus)
• Dimarts, dijous i divendres de 16:00h a 20:30h (Pavelló Sant Jordi)
PREU I PAGAMENT:
• Import: 100€
• Descompte germans: 10€ de descompte per germà.
INSTRUCCIONS INSCRIPCIÓ I PAGAMENT:
1. S’ha de fer la preinscripció ENVIANT EL FULL D’INSCRIPCIÓ al
següent correu electrònic: torredembarrabasquetclub@gmail.com
indicant a l’assumpte TECNIFICACIÓ + NOM DEL JUGADOR. Data
límit: 19 DE JULIOL DE 2019.
2. Contacterem via mail per confirmar la vostra reserva i per
facilitar-vos les instruccions de pagament.
ELS JUGADORS/ES HAN DE PORTAR ALS ENTRENAMENTS:
• Roba adequada i sabates per la pràctica del basquetbol
• Una ampolla d’aigua.
• Banyador, xancletes, tovallola i casquet de bany
AL CAMPUS FARÀS...
• Entrenaments de tecnificació per posicions en grups reduïts.
• Perfeccionament del tir.
• Treball de preparació física.
• Anàlisi tècnic amb video.
• Concursos de tir, 3x3, habilitat... etc.

DADES DEL JUGADOR/A
NOM I COGNOMS JUGADOR/A:_____________________________________________________
DATA DE NAIXAMENT: _________________ SEXE:

MASCULÍ

FEMENÍ

DNI/PASSAPORT:________________________

TSI:____________________________

DIRECCIÓ: ____________________________________

CODI POSTAL: _______________

POBLACIÓ: ____________________________

PROVINCIA: ____________________________

TELÈFON 1: _________________________

TELÈFON 2: ____________________________

EMAIL: _________________________________________________________________________________
TALLA SAMARRETA: __________ POSICIÓ: __________________
CLUB: ____________________________________

CATEGORIA: ________________

NOM I COGNOM PARE/MARE/TUTOR:______________________________________________

Us informem que, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament
(UE) 2016 / 679) les dades que ens subministreu formaran part dels nostres fitxers d’ús
intern i només s’utilitzaran per promocionar i difondre les activitats i serveis del T.B.C.
Així mateix, quedeu assabentats que amb la inscripció accepteu la normativa interna del
Club i autoritzeu a publicar a la pàgina web oficial del Club i xarxes socials, fotografies o
altres imatges on surti el vostre fill/a.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició podeu adreçar-vos a
torredembarrabasquetclub@gmail.com

Signatura pare/mare/tutor legal

