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CAMPUS DE BEISBOL I SOFTBOL “Setmana Blanca”
Del 7 a l’11 de març de 2011

La Federació Catalana de Beisbol i Softbol organitza el primer CAMPUS DE BEISBOL I SOFTBOL
“Setmana Blanca” obert a tots els públics, federats i no federats la possibilitat de gaudir d’una setmana
d’esport i activitats lúdiques.
El Campus tindrà una duració de cinc dies (7 a l’11 de març de 2011) i es realitzarà a les noves
Instal∙lacions Esportives de Can Torelló – Camp de Beisbol i Softbol.
Els tècnics i monitors
Els nens i nenes en edat escolar, tindran la possibilitat de participar i alhora adquirir nous coneixements
de beisbol i softbol i participar en activitats lúdiques com una Gincana, Multisport, sessions de vídeo,
d’anglès, partits i una sortida a la platja.
Dades informatives del Campus
Data màxima d’inscripció: 18 de febrer.
Nombre mínim de nens/es per dur a terme l’activitat: 20 nens/es.
Horaris (S’adjunta programa provisional):
‐ Activitats i menjador: 8.30h a 15.30h.
‐ Activitats sense menjador: 8.30h a 14.00h.
Les edats i grups seran els següents:
‐ Mixte: Nens i nenes nascuts/des els anys 2002, 2001, 2000 i 1999.
‐ Masculí / Beisbol: Nens nascuts els anys 1998, 1997, 1996 i 1995.
‐ Femení / Softbol: Nenes nascudes els anys 1998, 1997, 1996 i 1995.
L’import de la matricula serà la següent:
‐ Nen/a amb llicència a la FCBS l’any 2010: 60,00€ (Sense menjador).
‐ Nen/a sense llicència a la FCBS l’any 2010: 75,00€ (Sense menjador).
‐ Servei de menjador: 30,00€.
‐ En cas d’inscriure’s més d’un familiar directe (germà), pel segon s’haurà de fer efectiu un
pagament de 40,00€ amb o sense llicència a la FCBS l’any 2010.
Aquest pagament s’haurà d’efectuar mitjançant una transferència bancària al compte corrent: 2100
3420 03 2200020732, de la FCBS a “La Caixa”, fent constar el nom i cognoms en l’apartat “concepte”.
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Documentació:
La inscripció serà vàlida una vegada s’hagi fet l’entrega del FULL D’INSCRIPCIÓ, degudament
complimentat en tots els seus apartats i el justificant d’ingrés de l’import de la matrícula, a les oficines
de la FCBS (C/Vilamarí nº28, Baixos 1ª de Barcelona – 08015) o bé per correu electrònic escanejat a
fcbs@fcbs.cat / director.tecnic@fcbs.cat ). A més. també s’hauran de formalitzar els següents
documents:
‐ Autorització dels pares.
‐ Full Mèdic.
La Direcció Tècnica de la FCBS serà la responsable d’oferir i garantir que l’activitat segueixi el programa
publicat i la seguretat de tots/es els participants.
Es comptarà amb tècnics que pertanyen actualment a l’Staff de les Seleccions Catalanes i Espanyoles i
exjugadors de les Lligues Menors dels Estats Units, així com un grup de monitors de lleure.
Tots els participants hauran de dur roba i calçat esportiu i d’higiene, així com els complements esportius
necessaris. S’entén que els esportistes federats hauran de dur el seu guant de beisbol i guantilles de
bateig. La FCBS s’encarregarà de tot el material d’equip i de guants per als no federats.
La FCBS es reserva el dret de modificar o anul∙lar el Campus que no arribin als mínims exigits d’alumnes
matriculats.

Jordi Vallès Mestres
Director Tècnic FCBS
Barcelona a 30 de desembre de 2011
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