
 
 
 

CASAL

Torna el Casal Bàsquet Vilafant!
bàsquet. Aquest, està adreçat 
desembre de 2016, és a dir, les categories compreses 
 
El casal es durà a terme de dilluns a divendres
setmanes: 
 

 Primera setmana: de

 Segona setmana: del

 Tercera setmana: del 
 Quarta setmana: del 

 
L’horari de l’activitat serà de matins, de 8:30 a 13:30, 
 

 Franja d’acollida: a partir de les 8:30 fins les 9:00.

 Franja d’activitats: de 9:00 a 13:00.

 Franja de recollida: de 13:00 fins les 13:30.
 
Els espais de pràctica que s’utilitzaran durant el
l’Ajuntament no assignarà els espais, però aquests van ser els dels 2 darrers anys)
 

 Pavelló Joel González.

 Pista Àgora (annexa al Pavelló Joel González).

 Pista exterior dels Pins.
 
I les activitats que s’hi realitzaran 
 

 Bàsquet: entrenaments

 Jocs, concursos, esports alternatius

 Piscina, excursions al riu

 I alguna sorpresa més...!
 
Inscripcions: 
 
Aquest estiu, el casal disposa d’
infants. L’últim dia per efectuar la inscripció serà el 
 
Tots aquells/es que estigueu interessats/es
document “INSCRIPCIÓ CASAL” i segui
pagament i revisats tots els documents, si no es detecta
de part del casal indicant que la inscripció és correcta i
 
 

 

SAL BÀSQUET VILAFANT 2022 
(12ª Edició) 

 
orna el Casal Bàsquet Vilafant! El C.E. Vilafant organitza aquest pròxim juliol

 a tots els nens/es nascuts entre l’1 de gener de 200
les categories compreses des d’Escola de Bàsquet fins a Cadet.

a terme de dilluns a divendres, del 4 al 29 de juliol de 202

: del 4 al 8 de juliol. 

: del 11 al 15 de juliol. 

del 18 al 22 de juliol. 
del 25 al 29 de juliol. 

de matins, de 8:30 a 13:30, distribuït de la següent manera:

Franja d’acollida: a partir de les 8:30 fins les 9:00. 

Franja d’activitats: de 9:00 a 13:00. 

Franja de recollida: de 13:00 fins les 13:30. 

de pràctica que s’utilitzaran durant el transcurs del casal són els següents:
ent no assignarà els espais, però aquests van ser els dels 2 darrers anys)

Pavelló Joel González. 

Pista Àgora (annexa al Pavelló Joel González). 

Pista exterior dels Pins. 

que s’hi realitzaran seran: 

: entrenaments, exercicis i jocs de bot, tir, passades, defensa, etc.

, esports alternatius i altres activitats lúdiques. 

, excursions al riu i jocs d’aigua.  

alguna sorpresa més...! 

d’un màxim de 48 places per setmana, repartits en 4 grups de 12 
L’últim dia per efectuar la inscripció serà el diumenge 26/06/2021.   

que estigueu interessats/es en apuntar al vostre nen/a al casal
document “INSCRIPCIÓ CASAL” i seguir tots els passos s’hi reflecteixen. Un cop 

documents, si no es detecta cap error, rebreu un correu de confirmació
indicant que la inscripció és correcta i s’ha fet efectiva. 

 

a aquest pròxim juliol el seu casal de 
l’1 de gener de 2006 i el 31 de 

Escola de Bàsquet fins a Cadet.  

22 i s'organitzarà per 

de la següent manera: 

els següents: (Fins al Juny 
ent no assignarà els espais, però aquests van ser els dels 2 darrers anys) 

, defensa, etc. 

, repartits en 4 grups de 12 

, haureu d’accedir al 
Un cop rebut el primer 

, rebreu un correu de confirmació 



Tot i que l’acceptació del vostre fill/a al casal es durà a terme per rigorós ordre d’inscripció (
inclou primer pagament + entrega
12 campistes d’edats i categories similars
aviat i no hi hagi plaça disponible tot i no haver arribat a les 48 inscripcions.
moment! Si desitgeu saber si quede
fer-nos arribar un correu a casalbasquetvilafant@gmail.com
 
Preus: 
 

Període 

1 setmana 

2 setmanes 

3 setmanes 

4 setmanes 
Setmana extra no prevista 

(si queden places) 
 
Descomptes i pagaments: 
 
En aquesta edició, també hi haurà un descompte pels jugadors/es del club

10€ per totes aquelles famílies que

Perquè aquest descompte es faci efectiu

preu final) a la compte bancària que s’indica

maig, ja no es tindrà opció al descompte.

 

IMPORTANT: els diners del primer pagament

terme el casal degut a la COVID19

qualsevol altre cas, NO ES RETORNARAN

 

La resta del pagament, es farà en metàl·lic 

via WhatsApp, s’especificarà el dia,

realitzarà el primer dia de casal (també en metàl·lic).

 
Obligatorietats, recomanacions i altres indicacions

 

- Preguem la màxima puntualitat tant a l’inici de les 

- S’ha de portar cada dia roba esportiva, còmode i adequada a l’època de l’any

i per protegir-se del sol, 

també banyador, tovallola, xancletes

- Cal que cada dia portin l’esmorzar (fruita

- Queda prohibit l’ús de mòbils i/o qualsevol tipus de jocs electrònics

l’activitat. 

 
Tot i que l’acceptació del vostre fill/a al casal es durà a terme per rigorós ordre d’inscripció (

primer pagament + entrega correcta de papers), els grups de convivència seran d’un màxim
d’edats i categories similars, amb la qual cosa pot passar que el grup

i no hi hagi plaça disponible tot i no haver arribat a les 48 inscripcions. 
Si desitgeu saber si queden places disponibles abans d’iniciar els passos d’inscripció podeu 

casalbasquetvilafant@gmail.com  

Jugadors/es del club No jugadors/es del club

80 € 

130 € 1

180 € 19

220 € 2

85 € 

hi haurà un descompte pels jugadors/es del club així com

que facin el primer pagament amb antelació, data límit: 31/05/2021

descompte es faci efectiu, cal fer l’ingrés de 50€ (els quals seran descomptats del 

a la compte bancària que s’indica al document “INSCRIPCIÓ CASAL

maig, ja no es tindrà opció al descompte. 

els diners del primer pagament només seran retornables en cas de no poder 

COVID19 o per altres causes de força major degudament justificades.

NO ES RETORNARAN els 50€.  

es farà en metàl·lic el dia de la reunió informativa del c

s’especificarà el dia, el lloc i l’hora). En cas de no poder-hi assisti

(també en metàl·lic). 

Obligatorietats, recomanacions i altres indicacions: 

Preguem la màxima puntualitat tant a l’inici de les activitats com a l’hora de la recollida.

roba esportiva, còmode i adequada a l’època de l’any

 gorra i crema protectora solar. A més, pels dies de piscina

la, xancletes. 

Cal que cada dia portin l’esmorzar (fruita i/o entrepà) així com aigua per l’entrenament.

Queda prohibit l’ús de mòbils i/o qualsevol tipus de jocs electrònics mentre s’estigui realitzant 

Tot i que l’acceptació del vostre fill/a al casal es durà a terme per rigorós ordre d’inscripció (el qual 
seran d’un màxim de 

el grup quedi omplert 
 No espereu a l’últim 

n places disponibles abans d’iniciar els passos d’inscripció podeu 

No jugadors/es del club 

85 € 

140 € 

195 € 

240 € 

85 € 

així com un descompte de 

data límit: 31/05/2021. 

(els quals seran descomptats del 

INSCRIPCIÓ CASAL”. Passat el 31 de 

només seran retornables en cas de no poder dur a 

degudament justificades. En 

el dia de la reunió informativa del casal (més endavant, 

assistir, el pagament es 

activitats com a l’hora de la recollida. 

roba esportiva, còmode i adequada a l’època de l’any, calçat esportiu 

. A més, pels dies de piscina cal portar 

entrepà) així com aigua per l’entrenament. 

mentre s’estigui realitzant 


