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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).

Aquests campus queden subjectes a les mesures que des del
Departament de Salut es poguessin modificar més endevant.

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 als campus sinó s'ha
realitzat el corresponent pagament i s'ha lliurat la
documentació exigida.



XVI Campus
El Morell

IX Campus
El Collell

VII Aftersummer
Campus

PÀG. 4

PÀG. 7

PÀG. 9
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Aquest campus està destinat a nens i nenes de 6 a 16 anys. Es
desenvolupa al mateix lloc de residència amb entrenaments diaris i
competicions de bàsquet. Ho fem en grups de 10 per a una evolució
formativa dels participants.

L'oci i l'esport es gaudeixen amb rutes amb quads, bicicletes,
cavalls i senderisme. També hi ha atraccions com el paintball làser,
el parc d'aventura i la piscina. A més a més, per fer-ho tot més
especial, organitzem jocs de nit i sessions de discoteca.

IX Campus
El Collell



DATES
Del 3 al 9 de juliol
Sortida: Diumenge 3 de juliol - 8 h - Pavelló del Morell
Arribada: Dissabte 9 de juliol - De 13 a 14 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

210€ en el moment de la inscripció 
190€ abans del 10 de juny

395€ pagament únic al moment de la inscripció (data màxima 10
de juny). Famílies amb 2 o més germans inscrits (descompte de
15€ a partir de la segona inscripció).
- Pagament fraccionat:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Full d'inscripció / Fotocòpia DNI / Fotocòpia targeta sanitària
(Catsalut) o equivalent / Comprovant rebut de pagament bancari
on consti el nom de l'infant 

Santa Maria del Collell (Girona)
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DADES DEL CAMPUS

*La inscripció al Campus El Collell dóna dret a assistir
gratuïtament a un dels torns del XVI Campus del Morell (Marca-
ho a les caselles de la butlleta d'inscripció).



Jordi Ferré 696 105 256 / coordinacio@basquetmorell.cat

· 24 Pistes de bàsquet i minibàsquet.
· 3 Camps de futbol reglamentaris de gespa natural. 
· 4 Camps de futbol 3 x 3 (Speedfutbol).
· Parc d'aventura amb tirolines i ponts tibetans.
· 1 Camp de voleibol.
· 2 Piscines.
· Teatre - Gran Cinema.
· 10 sales taller, videojocs.
· Sala discoteca.

· Tovallola de piscina i banyador. 
· Vambes d'entrenament.
· Roba interior i mitjons.
· Llanterna i sac de dormir.
· Roba esportiva (2 mudes per dia). 
· Sabatilles obertes i de dutxa.
· Necesser i 2 tovalloles de dutxa.
· Bossa per a la roba bruta.
Es recomana portar tota la roba marcada.
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INSTAL·LACIONS

MATERIAL A PORTAR

MÉS INFORMACIÓ > www.basquetmorell.cat
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XVI Campus
El Morell
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. 

Aquest campus se celebra a les instal·lacions esportives del
Pavelló del Morell, camp de futbol i escola Ventura Gasol i està
destinat a nens i nenes de 4 a 16 anys.



DATES
1r torn. Del 11 al 15 de juliol
2n torn. Del 18 al 22 de juliol
3r torn. Del 25 al 29 de juliol
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

PREUS
Descomptes a l’inscriure’s en més d’1 torn.
1 torn 65€ - 2 torns 110€ - 3 torns 150€
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.
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. 

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

www.basquetmorell.cat
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DADES DEL CAMPUS



VII Aftersummer
Campus

9

Aquesta és la setena 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!

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 2018).



DATES
Únic torn. Del 29 d'agost al 2 de setembre 

De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

PREUS
Preu 55€ 
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:

Tots els participants al Campus seran donats d'alta en una
assegurança esportiva i d'accidents.

- Fotocòpia de la targeta sanitària (Catsalut) o equivalent.
- Carnet o certificat de vacunes actualitzat.

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

DADES DEL CAMPUS
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DADES DEL CAMPUS

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

www.basquetmorell.cat
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#MésEnl làDelBàsquet



 
 
 
 

www.facebook.com/CLUBBASQUETMORELL

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

 
 

www.basquetmorell.cat

696 105 256

coord inac io@basquetmore l l .cat

@cbmore l l


