
Els campus
CB Morelldel



Totes aquelles experiències que compartim ens
ajuden a ser millors persones. Sumem visions de joc,
combinen virtuts, ens repartim el pes dels mals
moments i multipliquem per 6,75 cada cop que ho
passem bé!
 
L’atractiu d’aquests campus es basa en tot allò que
es viu al llarg d’aquestes estades especials. Cada
pilota és un nucli de valors que impregna als
participants quan es fa una cistella, una bona
passada o un crit d’ànim.
 
Aquest és l’esperit de les activitats programades i
aquesta és l’ànima de l’Escola de Bàsquet del CB
Morell. El nostre marcador no compta punts, sinó que
registra cada emoció viscuda per a fer d’allò que
vivim una victòria infinita.
 
Créixer en conjunt ens fa millors. Ens encantarà que
viatgis amb nosaltres cap a noves metes!
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I  MITG  ARAN CAMPUS 



DADES DEL CAMPUS
DATES
Del 5 a l'11 de juliol
Sortida: Diumenge 5 de juliol - 8 h - Pavelló del Morell
Arribada: Dissabte 11 de juliol - De 14 a 14.45 h - Pavelló del Morell

OFERIM
· Règim de pensió completa
· Tots els participants al campus seran donats d'alta en una           
 assegurança esportiva i d'accidents
· Trasllat amb autocar d'anada i tornada

PREU
360€ pagat al moment de la inscripció (data màxima 1 de Juny).
Famílies amb 2 o més germans inscrits (descompte de 15€ a partir
de la segona inscripció).
- Pagament fraccionat:
· 165€ en el moment de la inscripció 
· 100€ abans del 30 d’abril
· 100€ abans de l'1 de juny
 
La inscripció al Mitg Aran Campus dona dret a assistir
gratuïtament a un dels torns del XIV Campus del Morell (marca-ho
a les caselles de la butlleta d'inscripció).

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
· Full d'inscripció / Fotocòpia DNI / Fotocòpia targeta sanitària
(Catsalut) o equivalent / Comprovant rebut de pagament bancari.

Vielha
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* Aquest campus està destinat a nens i nenes de 6 a 17 anys.



INSTAL·LACIONS/ ACTIVITATS
· Quatre pistes de bàsquet pavelló i exterior 
· Parc d'aventura 
· Pista de gel
· Dues piscines (coberta i exterior)
· Dues sales de jocs
· Trekking/Ruta d'orientació
· Rafting
· Jocs de nit
· Discoteca
 MATERIAL A PORTAR
· Tovallola de piscina i banyador. 
· Vambes d'entrenament.
· Roba interior i mitjons.
· Pantaló llarg i dessuadores.
· Llanterna.
· Roba esportiva (2 mudes per dia). 
· Sabatilles obertes i de dutxa.
· Necesser i 2 tovalloles de dutxa.
· Bossa per a la roba bruta.
 

MÉS INFORMACIÓ >
Jordi Ferré 696 105 256 / coordinacio@basquetmorell.cat

www.basquetmorell.cat
Es recomana portar tota la roba marcada.
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XIV  CAMPUS EL  MORELL
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El bàsquet és l'activitat principal i es realitzen entrenaments per
grups de nivell (iniciació, aprenentatge i perfeccionament). També
gaudim de jocs i activitats multiesportives, concursos i
competicions. A més a més, tenim a la nostra disposició la piscina.
Per últim, tots els participants reben obsequis diversos.
 
Aquest campus se celebra a les instal·lacions esportives del Morell
i està destinat a nens i nenes de 4 a 17 anys.
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DADES DEL CAMPUS
DATES
1r torn. Del 13 al 17 de juliol
2n torn. Del 20 al 24 de juliol
3r torn. Del 27 al 31 de juliol
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

PREUS
Descomptes a l’inscriure’s en més d’1 torn.
1 torn 60€ - 2 torns 100€ - 3 torns 140€
Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.

INFORMACIÓ D'INTERÈS
· S'aconsella als pares no visitar el campus.
· No es permetrà l'ús del telèfon mòbil, ni de cap aparell
electrònic. 
· Cada participant haurà de dur equipació esportiva, inclòs
banyador, xancles, tovallola i sabó.
· No és necessari portar diners.
· És imprescindible la fotocòpia de la targeta sanitària (Catsalut) o
equivalent.
· Tots els participants al campus seran donats d'alta en una
assegurança esportiva i d'accidents.

Serveis opcionals:
·  Servei d'acollida a partir de les 8 h. per 10€ per torn.
· El CB Morell no organitza curs de natació. Oferim la possibilitat
d'acompanyar al nen/a al curs municipal. 
· Servei de menjador a concretar segons demanda. 

MÉS INFORMACIÓ >
Jordi Ferré 696 105 256 / coordinacio@basquetmorell.cat

www.basquetmorell.cat
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V AFTERSUMMER CAMPUS

Aquesta és la cinquena edició. A l'Escola de Bàsquet del Morell.  Estem
compromesos amb la formació dels participants a tot nivell. Pensem
que preparar-nos per a la pràctica del bàsquet permetrà afronat la
temporada amb unes condicions físiques òptimes.

S'ACABEN LES VACANCES I S'ACOSTA LA
TEMPORADA, ENS HEM DE POSAR A TOPE!
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DADES DEL CAMPUS
DATES
1r torn. Del 31 d'agost al 4 de setembre 
2n torn. Del 7 al 10 de setembre
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

PREUS
Descomptes a l’inscriure’s en més d’1 torn.
1 torn 50€ - 2 torns 75€ 
Places limitades per rigorós ordre d’inscripció

INFORMACIÓ D'INTERÈS
· S'aconsella als pares no visitar el campus.
· No es permetrà l'ús del telèfon mòbil, ni de cap aparell
electrònic. 
· Cada participant haurà de dur equipació esportiva.
· No és necessari portar diners.
· És imprescindible la fotocòpia de la targeta sanitària (Catsalut) o
equivalent.
· Tots els participants al Campus seran donats d'alta en una
assegurança esportiva i d'accidents.

Serveis opcionals:
· Servei d'acollida a partir de les 8 h. per 10€ per torn.

MÉS INFORMACIÓ >
Jordi Ferré 696 105 256 / coordinacio@basquetmorell.cat

www.basquetmorell.cat

Com al campus d'estiu, el bàsquet és l'activitat principal i es realitzen
entrenaments per grups de nivell (iniciació, aprenentatge i
perfeccionament) i també gaudim d'altres activitats multiesportives. Es
realitza a les intal·lacions esportives del Morell i està destinat a nens i
nenes de 3 a 12 anys.
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Demana la  bute l la  d ' inscr ipc ió  a l  mostrador
del  Pavel ló  o  impr imeix- la  des  de l  Facebook o

des de la  nostra p lana web:
 
 
 
 

www.facebook.com/CLUBBASQUETMORELL
 
 
 

www.basquetmore l l .cat

977 842 700
696 105 256

cbmore l l@gmai l .com

@cbmore l l


