
 
 

 

Direcció esportiva: Jordi Sanjuan, director tècnic de la secció de bàsquet del Club 

Esportiu Vila Olímpica. Les activitats de platja i piscina* estaran supervisades per l’Alex Corres, 
entrenador nacional superior de waterpolo i natació. 
* Les activitats de piscina estan subjectes a les mesures restrictives per la COVID-19 i la disponibilitat del centre gestor de 

la piscina. 

Torns: 
1r torn ................ 28 juny -02 juliol 

2n torn ............... 05-09 juliol 

3r torn ................ 12-16 juliol 

4t torn ................ 19-23 juliol 

5è torn ............... 26-30 juliol 

6è torn ............... 30 agost -3 setembre 

7è torn ............... 06 -10 setembre 

Instal·lacions: 
 CEM Clot de la Mel (Carrer Andrade, 40) 

 Pista Poliesportiva La Nau del Clot (Carrer Llacuna, 172) 

A qui va adreçat: Nens i nenes del 2007 fins el 2017 que vulguin gaudir d’un estiu diferent 
i divertit al voltant d’un esport tan complet com el bàsquet. 

Objectiu: Millorar la tècnica individual de l’esport del bàsquet amb exercicis de tecnificació 
intensiva i tàctica. Reforçar l’aprenentatge adquirit als entrenaments regulars de la temporada. 

Preus: 

UN SOL NEN/A 

 

DOS O MÉS GERMANS/ES  
(preu per nen/a) 

TOTAL 
TORNS 

NASCUTS 
2017-16 

NASCUTS 
RESTA 
D’ANYS 

TOTAL TORNS 
NASCUTS 

2017-16 

NASCUTS 
RESTA 
D’ANYS 

4 96 € 124 € 4 80 € 102 € 

3 104 € 133 € 3 85 € 108 € 

2 116 € 151 € 2 93 € 123 € 

1 142 € 165 € 1 116 € 135 € 

Preus per Jornada completa  
i torns sencers 

Preus per Jornada completa  
i torns sencers 

 
        

Preus per torn mitja jornada: 93 €  
 
  

HORARIS: 
 

Mitja jornada: 
De 9h a 14h                            

(de 8h a 9h custòdia gratuïta) 
 

Jornada Completa: 
De 9h a 18h*                           

(de 8h a 9h custòdia gratuïta) 
*Setembre, de 9h a 17h       

(de 8h a 9h custòdia gratuïta) 



 
 

 

Menjar: 
El preu del torn de jornada completa inclou només el dinar. Cada nen/a haurà de portar l’esmorzar de 
casa. És molt important que quan vingueu a recollir als nens de jornada completa porteu el berenar ja que 
surten amb gana després d’un dia de Campus. 
En el cas de que es pateixi algun tipus d’intolerància alimentària, s’ha de portar un certificat mèdic. 

Sortides: 
Les sortides estan suspeses inicialment, segons les mesures restrictives de la COVID-19 i la disponibilitat 
dels centres (Illa Fantasia, Aquadiver, Waterword, Marineland, La Bassa...). 
En cas de poder organitzar sortides, s’anunciarà amb temps (preu de la sortida no inclosa al preu del 
Campus). Els nens o nenes que no vulguin anar a la sortida, podran quedar-se al camp de futbol fent 
activitats. 

Lliurament de recordatoris: L’últim dia de cada torn es faran partidets d’exhibició i 

es lliurarà a cada nen/a una placa de record d’assistència al Campus.  

Material: 
Amb la inscripció s’inclou el següent pack de material esportiu (1 pack per nen/a, independentment 
del nombre de torns) que haurà de marcar amb nom i cognoms. 

 2 samarretes 
 2 pantalonets 

Cada nen/a haurà de portar de casa seva el següent material: 
 Tovallola de platja 
 Vestit de bany 
 Xancletes 
 Crema de protecció solar 
 Casquet de bany i ulleres per la piscina  
 Gorra 
 Ampolla d’aigua 
 Mascareta 

Accidents: 
En cas d’accident, portarem al participant al servei d’urgències de l’hospital més proper. És 
imprescindible que adjunteu una fotocòpia de la targeta de salut al fer la inscripció. Al camp tindrem 
una farmaciola de primers auxilis per casos d’accidents lleus.  

Medicaments: 
Cal aportar el full d’autorització per donar medicaments. Indiqueu ben clarament si el participant ha 
de prendre algun medicament i a quina hora ho ha de fer. L’entrenador responsable del seu grup 
s’encarregarà de que compleixi amb el tractament mèdic.  

Protecció solar: 
Tots els nens i nenes vindran de casa amb protecció solar ja posada, per estalviar qualsevol ensurt 
amb possibles cremades produïdes per l’exposició al sol. Cada participant haurà de portar a la seva 
bossa crema suficient per si cal posar-ne més al llarg del dia. Els entrenadors estaran especialment 
conscienciats d’aquest assumpte i els recordaran que es posin crema de protecció solar quan faci 
falta. 
 
 



 
 

 

Sessió informativa: 
La sessió informativa tindrà lloc telemàticament via ZOOM, el dimarts 15 de juny a les 19h. 
Informarem exhaustivament als assistents de tots els aspectes rellevants del Campus i les preguntes 
es podran realitzar per chat. 
 

Instruccions per a la inscripció: 
1) Emplenar degudament i signar el full d’inscripció, i enviar-ho per correu electrònic a 

admin@cevilaolimpica.com. 

Una vegada formalitzada la inscripció, s’enviarà un correu electrònic de confirmació per part 
del Club amb l’import a pagar. 
Les inscripcions les farem per rigorós ordre de recepció de la documentació fins al màxim de 
participants per torn que estableixin les autoritats competents i el PROCICAT.   
 

2) Realitzar el pagament: 

a. No socis del Club: mitjançant transferència o ingrés al compte bancari del Club (nº 

compte al full d’inscripció) amb el nom del nen/a, o telefònicament amb targeta 

(93.390.92.15). Cal adjuntar el comprovant de pagament amb la inscripció. 

b. Socis del Club: domiciliació bancària. 

 

3) Lliurar la documentació per correu electrònic: 

a. Full d’inscripció (en cas de no haver-ho fet anteriorment) 

b. Cartilla vacunes (nen/a) 

c. CATSALUT (nen/a) 

d. Certificat mèdic (en cas de malalties/al·lèrgies/intoleràncies del nen/a) 

e. Justificant de pagament amb el nom del nen/a (en cas de pagament per transferència 

o ingrés) 

f. Autorització de sortida del Campus (en el cas dels nens/es que surtin sols o els/les 

vinguin a buscar altres persones que no siguin els seus responsables legals) 

g. Declaració Responsable (enviar el dia anterior al començament del Campus, o bé 

que el/la nen/a ho porti el primer dia presencialment) 

   
Política de devolucions: només s’accepten anul·lacions per motius mèdics i presentant el justificant 
del metge. 
 
 
 
Més informació:   
 
Salomé Espiago / Diana Díaz: admin@cevilaolimpica.com 
Telèfon: 93.390.92.15 
De dilluns a divendres, de 9h a 14h i de 15h a 18h  



 
 

 

           La Nau del Clot                             Clot de la Mel 

    T1) 28 juny-02 juliol               T2) 05-09 juliol                    T3) 12-16 juliol                  T4) 19-23 juliol      
                   T5) 26-30 juliol                 T6) 30 agost-03 setembre            T7) 06-10 setembre   

                    Jornada Complerta                                             Mitja Jornada 
Nom: Cognoms:  

Adreça:  

Codi Postal: Població:  

Data naixement: El nen sap nedar:  Si         No 

A quin Club juga: Categoria: 

Mà dominant:      Dreta       Esquerra        Les dues 

Núm. CATSALUT: Talla samarreta:  4/6     8/10     12/14     S     M     L     XL     2XL                    

* Guia de talles al final 

Té algun tipus de malaltia? 
 
Te algun tipus d’al·lèrgia? (és Obligatori enviar certificat mèdic) 
 
Observacions mèdiques: 
 
Nom pare / mare / tutor/a: 

Telèfons de contacte: 

e-mail: 

 Autoritzo al meu fill/a a sortir del recinte del Campus per fer les activitats de platja o piscina planificades. 

 Certifico que el meu fill/a es troba en òptimes condicions físiques i mentals per fer les activitats esportives planificades. 

Forma de 
pagament: 
 

 Rebut domiciliat  (només socis CE Vila Olímpica) 

 Targeta dèbit/crèdit – (telefònicament o presencial) 

 Ingrés en efectiu o transferència al compte de Club Esportiu Vila Olímpica ES22-0081-0332-77-0001119412 

Documentació obligatòria a adjuntar:   

Cartilla de vacunació               CATSALUT               Certificat mèdic - (en cas necessari)                Declaració Responsable  

 Justificant pagament - (si es transferència o ingrés)             

De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) i normativa vigent, l’informem que les 
dades personals facilitades, també les de salut, seran tractades per el Club Esportiu Vila Olímpica (el Club), amb domicili a la Pl. Tirant lo Blanc, 
3, baixos, 08005 de Barcelona en base al seu consentiment i amb la finalitat de prestar els serveis propis del Club i la gestió administrativa del 
soci/familiar/participants, contacte i l’enviament d’informació que pugui ser del seu interès. 

 La imatge dels participants i  la seva podrà aparèixer clarament identificable en els mitjans de difusió del Club: web, xarxes socials, en forma 
de gravació o imatges captades durant els esdeveniments i activitats del Club. Sense aquest consentiment no es possible participar en les 
activitats del Club. 

Està interessat en rebre la Newsletter del Club amb informació relativa l’entitat, novetats, activitats i serveis. Podrà donar-se de baixa de la 
subscripció en qualsevol moment escrivint a admin@cevilaolimpica.com o al rebre cada comunicació clicant a “donar-me de baixa” 

 No estic interessat en rebre la Newsletter 

Les dades personals seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent. No seran cedides a tercers ni està prevista la 
transferència internacional de dades. 

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició adreçant un escrit al Club Esportiu Vila Olímpica al 
domicili indicat o per correu lopd@cevilaolimpica.com . També pot exercir la tutela dels seus drets davant la Agencia Española de Protección 
de Datos. 

 Nom complet:___________________________________________        Barcelona, a ...............de......................de 20....     

Signatura: 



 
 

 

 
Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la Covid-19 

 
Declaro sota la meva responsabilitat: 
 
 Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les 
circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat 
d’educació en el lleure en la que en/la ...................................................................................... participa. Així 
mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les 
contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat. 
 
 Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions 
necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas d’un menor d’edat amb simptomatologia 
compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 
 
 Que m’encarrego d’aportar les quantitat necessària de mascaretes per en/la .........................................  
............................................. pels dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents. 
 
 Que informaré a l’entitat organitzadora de qualsevol variació de l’estat de salut d’en/la .......................... 
............................................................ compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, 
així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar. 
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/la .......................................................... 
........................................ compleix els requisits de salut següents: 
 
 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 
 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb 
una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat. 
 
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per la Covid-19: 
 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva 
participació en l’activitat. 
 
 
 
Nom i cognoms pare/mare o tutor/tutora:......................................................................  

DNI: .................................  

Signatura:  

 
 
 
 
 
 

Barcelona, a ………. de ……………….. de 20…. 

 

 

Aquest document s’ha d’enviar el dia d’abans al començament del Campus per correu electrònic 
(admin@cevilaolimpica.com), o bé portar-ho presencialment el primer dia de Campus. 



 
 

 

 

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DE NENS/ES A LA SORTIDA DEL CAMPUS 

En aplicació de la normativa vigent, les persones responsables legals han d’autoritzar la forma de 
sortida dels infants menors de 16 anys del Campus de: 

 La Nau del Clot                             Clot de la Mel 
 
 

En/Na……………………………………………………...............…… amb D.N.I.…………………..…….. 

Com a pare, mare o tutor/a legal del nen/a……………………..............……………………………..…… 

 Autoritzo que, un cop finalitzada l’activitat diària, el nen/nena pugui sortir lliurement del centre 
sota la meva responsabilitat. 

 Autoritzo que, un cop finalitzada l’activitat diària, el nen/nena sigui recollit/da per alguna de les 
persones que s’indiquen a continuació: 

Nom i cognoms DNI Parentiu 

   

   

   

   

   

En el cas de que vingui a recollir al nen/a una persona no autoritzada prèviament, no el/la deixarem 
sortir del centre fins rebre la conformitat per escrit d’algun dels tutors legals. 

En el cas de que el nen/a hagi de sortir abans de la hora de sortida, ho hauran d’indicar als monitors 
per tal de tenir als/les infants preparats. 

                         

 

 

Signatura:     

 

 

 

 

Barcelona, a ………. de ……………….. de 20…. 



 
 

 

 

Guia de talles: 

 

 

 

 

 


