BENVINGUDA I CONSELLS

Benvolgut pare/mare,
Volem donar-vos la benvinguda i agrair-vos la confiança que ens heu dipositat en haver inscrit correctament
el vostre fill/a al 12è Campus Rafa Martínez que organitza el Club Bàsquet Artés.
Amb la present us volem donar les informacions necessàries per ajudar-vos a planificar la seva estada a les
nostres instal·lacions.
En primer lloc, dir-vos que la presentació i inici del campus serà a les 17h al Pavelló Municipal d’Esports
d’Artés el diumenge 30 de juny els inscrits al 1r torn i diumenge 7 de juliol, pels del 2n torn, on caldrà que
els pares/mares ens porteu sens falta a l’organització les següents documentacions:





El full d’autoritzacions degudament signat (que també us adjuntem o us podeu descarregar de la web
del Campus)
Una fotocòpia de la targeta sanitària del noi/a
Una fotocòpia del DNI o passaport del noi/a
Una fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat

Igualment, caldrà que TOTS els nois i noies (interns i externs) vinguin amb roba d’esport, doncs es farà el
primer entrenament del campus on es prepararan els grups per començar els entrenaments el dilluns al matí
(per això cal l’assistència dels nois/es en règim extern, també).
Recordeu que per qualsevol tipus d’informació o aclariment sobre el 12è Campus Rafa Martínez i les seves
activitats podeu consultar la pàgina web oficial: http://campusrafa.cbartes.net o escriure’ns a l’adreça
electrònica del Campus: campusrafa@cbartes.net
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment.
Atentament,

Jordi Prat Figols
Club Bàsquet Artés
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Pels nois i noies en règim extern l’entrada diària al Campus es farà a partir de les 9:00 del matí per tal de
començar les activitats a les 9:30h. La recollida serà a les 8 de la tarda, excepte el diumenge que serà a les 7
de la tarda. Preguem puntualitat. Les entrades i sortides del Campus es faran a l’IES Miquel Bosch i Jover.
Pels nois i noies en règim intern, l’entrada al Campus es farà després de la presentació, i la recollida serà el
dissabte 6 de juliol o el 13 de juliol (pels del 2n torn) a les 12h del matí, després de la festa de cloenda del
Campus.
Agrairem que cap noi/a porti objectes de valor ni mòbils al campus ja que de la seva pèrdua no se’n fa
responsable el Campus Rafa Martínez ni el Club Bàsquet Artés.
Les instal·lacions romandran tancades a tot noi/a extern al Campus, i els pares i mares podreu venir a la festa
que es realitzarà al dissabte 6 de juliol (dissabte 13 de juliol pel 2n torn) a partir de les 10 del matí.

Orientacions bàsiques del què cal portar
Per la pràctica del bàsquet:
 Motxilla o bossa d'esport
 Mitjons i roba interior (per a cada dia)
 Calçat adient i exclusiu per a bàsquet
 Calçat esportiu polivalent
Per les activitats d’aigua:
 Banyadors
 Tovallola gran
 Crema protectora del sol
 Xancletes de bany lligades
 Gorra
Per a l’higiene personal:
 Sabó i gel de bany
 Raspall de dents i pasta dentifrícia
 Xancletes
 Pinta o raspall/mocadors
 Tovallola de bany

Per vestir (nois i noies en règim intern):
 1 pantaló llarg i 2 pantalons curts
 2 samarretes d’entrenament
 Jersei
 Calçat no esportiu
 2 samarretes
 Jaqueta i/o impermeable
 Muda complerta per la festa de divendres
Per a dormir (nois i noies en règim intern):
 Repel·lent de mosquits
 Llençols o sac de dormir
 Coixí i funda
 Pijama
 Llanterna a piles

Recordeu la necessitat de portar les fotocòpies del DNI o passaport, de la targeta d’assistència sanitària (TSI),
del carnet de vacunació i també el full de les autoritzacions degudament signat.
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