CAMPUS NADAL 2020 CB PARETS

El campus de Nadal del CB Parets per la temporada 2020 consistirà en
tecnificacions en grups de la mateixa categoria durant els dies 22, 23, 28, 29, 30
de decembre i 4, 5 de Gener.
El campus comptara amb protocols sanitaris adaptats a la normativa vigent del
COVID-19

•

Torns: Es realitzarà un únic torn al matí.

•

Horaris: L’Horari serà de 9:00 del matí a 13:00 del migdia al pavelló
municipal d’esports de Parets del Vallès.

•

Edats: Escola/ Premini (2013) fins Infantil (2007)

Activitats esportives:
-

Entrenaments

-

Competicions

Objectius:

Preu i inscripció:
El preu de la tecnificació està dividit de la següent manera:
Jugadors del Cb Parets
El preu total de la tecnificació per els jugadors del club és de 75€ i per tots aquells
que hagin fet 3 o més setmanes a les tecnificacions de l’estiu el preu de la
tecnificació del Nadal és de 60€.

Aquí teniu el preu dels dies separats de la tecnificació per els interessats:
•

El preu dels dies 22 i 23 de Decembre és de 24€

•

El preu dels dies 28, 29 i 30 de Decembre és de 36€

•

El preu dels dies 4 i 5 de Gener és de 24€

•

El preu per dia suelto és de 18€

Jugadors de fora
•

El preu dels dies 22 i 23 de Decembre és de 40€

•

El preu dels dies 28, 29 i 30 de Decembre és de 60€

•

El preu dels dies 4 i 5 de Gener és de 40€

•

El preu per dia suelto és de 18€

Per fer la reserva tenim fins el dia 14 de Decembre on s’han d’enviar els següents documents al mail del CB Parets info@cbparets.com
a)
b)
c)
d)

Nom i cognoms del jugador
Equip
Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a legal
Mail per donar accés a les fotos i Telèfon per afegir al grup whatssap
del campus
e) Tarjeta sanitària
f) Si han de sortir sols cap a casa al mateix mail autoritzar la sortida

Per pagar serà al IBAN del club i s’haurà de fer ES23 2100 0469 5702 0027
6537 fins el 21 de Decembre

