INFORMACIONS DIVERSES
En el cas d’inscripcions on-line, un cop completat el procés, rebreu un comprovant de pagament per correu electrònic (pot tardar uns minuts). Pel
que fa a les inscripcions presencials, al moment de tramitar la inscripció, rebreu un comprovant de pagament per la quantitat total abonada.
La inscripció al Campus de Basketball Summer Camp és oberta a tots els jugadors nascuts entre els anys 2001 i 2008. L’acceptació de la
inscripció està supeditada a la coincidència entre les dades d’aquest formulari i de l’aplicació d’inscripció.
El procés d’inscripció s’iniciarà a partir de les 10:00 hores del dia 4 d’abril, i finalitzarà a les 19:00 hores del 22 de juny, o quan s’esgotin les places.
Les places estan limitades per torn a 60 participants amb pernoctació i 40 en format diürn.
Preu inscripció: 495 € (opció d’inscripció diürna 275 €).
En el cas de participants inscrits a més d'un torn dels Campus d'Estiu organitzats per l'FCBQ, gaudiran d'un 10% de descompte sobre el preu de
la segona o successives inscripcions. Aquest descompte també s'aplicarà en el cas de germans inscrits als Campus. El descompte s’aplicarà
sobre el preu de les activitats més econòmiques, abonant el 100% de l’import de la més cara. En aquests casos caldrà abonar la totalitat del preu
de les matrícules formalitzades i durant les setmanes prèvies als Campus rebreu un abonament per la quantitat descomptada.
Els jugadors/es participants als Campus rebran un lot de productes composat per una samarreta reversible i una motxilla de marca Spalding i dues
samarretes esportives.
El preu de la inscripció inclou la participació a totes les activitats del Campus i l’allotjament en pensió completa a les instal·lacions de l’Alberg de
Joventut Empúries.
Per tal de garantir una millor assistència, es prega que, si pateix algun trastorn alimentari o al·lèrgia a algun tipus d’aliment, ens ho comuniquin, al
Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) mitjançant un correu electrònic adreçat a campus@basquetcatala.cat abans del
dia 10 de juny.

ALTRES TRÀMITS
Anul·lació d’inscripció
La inscripció al Campus és oberta a tothom d’acord amb les edats que s’assenyalen per a cada torn. Els participants que no respectin les edats
establertes podran ésser exclosos.
Es podrà anul·lar la inscripció fins 15 dies abans l’inici del torn escollit, en aquest cas suposarà la pèrdua del 25% del preu total del Campus.
Si l’anul·lació s’efectua fora de l’esmentat termini, suposarà la pèrdua total de l’import, a excepció de baixes per raons mèdiques. En aquests casos
la sol·licitud d’extorn haurà d’anar acompanyada del corresponent certificat mèdic i queda a criteri de l’FCBQ la quantitat a retornar.
Cal respectar els dies d’inici i final de Campus. Si per la raó que sigui, hi ha alguna variant s’haurà de comunicar prèviament per escrit a l’FCBQ.
Presentació de documentació.
Un cop formalitzat el pagament de la inscripció als Campus, rebreu un correu electrònic on es confirmarà la inscripció. Amb aquest correu electrònic
s’adjuntarà la fitxa de salut – full de sortida i el formulari d’inscripció.
Caldrà retornar el full d’inscripció degudament emplenat a la Federació per correu electrònic, fax o correu ordinari. El formulari amb la signatura
original s’haurà de lliurar al director el dia d’incorporació al Campus.
El dia de l’inici del Campus cada participant haurà de lliurar la següent documentació:
1. Full d’inscripció original: degudament emplenat i amb la signatura original.
2. Sobre Confidencial: El dia d’incorporació als Campus, us facilitaran un sobre amb la marca CONFIDENCIAL, on haureu d’adjuntar la següent
documentació (que haureu rebut per correu electrònic un cop completats els tràmits de pagament):
Fitxa de Salut. Degudament emplenada i signada.
Per tal de garantir una millor assistència, es prega que, si pateix algun trastorn alimentari o al·lèrgia a algun tipus d’aliment, ens lliurin la
fitxa de salut degudament emplenada, abans de l’inici del Campus, al Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) o
mitjançant un correu electrònic adreçat a campus@basquetcatala.cat abans del dia 10 de juny.
Targeta del Servei Català de la Salut. Caldrà ser presentada dins el sobre amb la marca CONFIDENCIAL.
Es recomana respectar els dies d’inici i de final de Campus. Si, per la raó que sigui, hi ha alguna variant s’haurà de comunicar per escrit a l’FCBQ.
Avís.
L’ús dels telèfons mòbils quedarà restringit al vespre dins l’horari marcat pel Director de Campus. Durant la resta del dia i pel fet de coincidir amb
diferents activitats, estarà totalment prohibit el seu ús. Per aquest motiu i per evitar pèrdues, recomanem no portar mòbil als Campus. Per tal de
tenir comunicació amb els vostres fills, més o menys a la meitat del Campus, tots els nois/es que ho desitgin podran fer una trucada a casa.
En cas d’urgència, els pares/mares/tutors podran trucar al telèfon de cadascun dels Campus que apareix en la informació general. Tots els
participants que, tot i les recomanacions, decideixin portar mòbil ho notificaran al director del Campus per tal de dur-ne el control. L’FCBQ no es fa
responsable de les possibles pèrdues de telèfons mòbils o altres aparells electrònics. En cas d’incompliment de la regulació de l’ús dels mòbils, el
director del Campus està autoritzat a retirar-lo fins al final del Campus.

