
Els campus
CB Morelldel



Tots els monitors del nostre campus de bàsquet son titulats
segons el que estableix el Decret 267/2016 i estan inscrits al
ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l'Esport de
Catalunya).
 
Tal com marca el Protocol Específic de Casals i Activitats
d'Estiu de la Generalitat de Catalunya, aquest campus tindrà
la figura de responsable de prevenció i higiene.
 
El campus disposarà d'un pla de confinament i un protocol
de comunicació entre l'equip dirigent (coordinació del
campus) i Salut Pública. 
 
Totes les activitats queden subjectes a les mesures que des
del Departament de Salut es puguin aprovar més endevant.
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En aquest campus es seguiran totes les mesures sanitàries
marcades pel Departament de Salut, i els protocols
establerts per la Secretaria General de l'Esport i de
l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya.
 

No es permetrà assistir al campus sinó s'ha realitzat el
corresponent pagament i s'ha lliurat la documentació
exigida.
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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.
Totes les activitats estaran adaptades a les recomanacions de
Salut. 
 
Aquest campus se celebra a les instal·lacions esportives del Morell
i està destinat a nens i nenes de 4 a 16 anys (Infants nascuts al
2016).



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 i sempre respectant
l'aforament establert pel departament de Salut.

INFORMACIÓ D'INTERÈS
·  Els pares no podran 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, sabó i protecció solar.
· És imprescindible portar: 

- Fotocòpia de la targeta sanitària (Catsalut) o equivalent.
- Declaració responsable signada per les famílies. 
- Carnet o certificat de vacunes actualitzat.

· 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 en el cas que n'hi hagi.

DADES DEL CAMPUS

5

DADES DEL CAMPUS



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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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 4 a 12 anys (infants nascuts al 2016).



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 i sempre respectant
l'aforament establert pel departament de Salut.

INFORMACIÓ D'INTERÈS
· Els pares no podran visitar el campus.
· No es permetrà l'ús del telèfon mòbil, ni de cap aparell
electrònic. 
· Cada participant haurà de dur equipació esportiva.
· És imprescindible portar:

- Fotocòpia de la targeta sanitària (Catsalut) o equivalent.
- Declaració responsable signada per les famílies.
- Carnet o certificat de vacunes actualitzat.

· 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.
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Només s 'admetran inscr ipc ions  en paper  en
casos  excepcionals .Pots  impr imir  la  bute l la
d' inscr ipc ió  des  de l  Facebook o  des  de la

nostra p lana web.
 
 
 

www.facebook.com/CLUBBASQUETMORELL

696 105 256

cbmore l l@gmai l .com

@cbmore l l

Les inscripcions es faran a través de la nostra
pàgina web:

 
 

www.basquetmorell.cat


