
III ESTADES DE TECNIFICACIÓ i CONVIVÈNCIA CB MOLLET
DIVENDRES 7, DISSABTE 8 I DIUMENGE 9 DE SETEMBRE A LA CASA DE COLÒNIES “LA CONRERIA”

Què són les Estades de Tecnificació i Convivència?

Des del CB Mollet volem portar a terme inicia�ves que no
només  vetllin  per  la  vessant  espor�va  dels  Jugadors  i
Jugadores. Per aquest mo�u creiem que aquestes jornades
serviran per consolidar lligams entre la gent que formem
part del dia a dia del Club.

On es faran?
A la Casa de Colònies “La Conreria”. Situada a només 10 Km
de Mollet,  al Parc natural de la Serra de Marina. La casa
disposa de múl�ples espais i serveis pensats per ac�vitats
espor�ves i estades de pretemporada.

Què farem durant aquests dies?
Passarem  tres  dies  fent  uns  entrenaments  específics  de
tècnica  individual  alhora  que  combinarem  diferents
compe�cions col·lec�ves. A més, gaudirem de la piscina i
de moltes altres ac�vitats lúdiques.

A qui s’adrecen?
Únicament a  tots els  Jugadors i  Jugadores del  CB Mollet
2018-2019. Inclosos els nens i nenes d’Escola de Bàsquet.
La  qües�ó  és  venir  i  gaudir  de  tres  dies  on  bàsquet,
convivència i diversió estaran garan�ts.

Quines són les dates i horaris?
Les Estades començaran el Divendres dia 7 de Setembre a
les 17:00 h. a la Casa La Conreria. I finalitzaran el Diumenge
dia 9 entorn les 19:00 h. amb una ac�vitat on par�ciparan
també  els  pares.  En  ambdós  casos  el  transport  anirà  a
càrrec de les famílies.

Quin preu?
El preu de les Estades es de 90.-€ per par�cipant.

Quan i com puc fer la inscripció?
Entregant la fitxa d’inscripció a par�r del Dilluns dia 18 de
Juny  a  les  Oficines  del  CB  Mollet.  Les  inscripcions  es
tancaran el Dijous 28 de Juny.

Hi haurà una reunió informa6va?
Sí, durant la setmana del 3 de Setembre farem una reunió
informa�va detallant tots els aspectes necessaris. A més,
enviarem un Dossier Informa�u.

PER MÉS INFORMACIÓ PODEU CONSULTAR EL WEB www.peretarres.org/laconreria ,
O BÉ ESCRIURE’NS UN CORREU A: secretaria@cbmollet.com

ANIMA’T A VENIR I GAUDIRÀS D’UNA EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE!!!
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III ESTADES DE TECNIFICACIÓ i CONVIVÈNCIA CB MOLLET
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AQUESTA ACTIVITAT NO ESTÀ OBERTA A JUGADORS
QUE NO SIGUIN DEL CB MOLLET

FITXA D’INSCRIPCIÓ   III   ESTADES DE TECNIFICACIÓ I CONVIVÈNCIA C.B.MOLLET  

NOM I COGNOMS:  __________________________________________________________________

DATA DE NAIXEMENT: ________________________________________________________________

TELÈFON DE CONTACTE:  _____________________________________________________________

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE:  ___________________________________________________

NOM DEL PARE, MARE O TUTOR: ______________________________________________________

EQUIP AL QUE PERTANY ACTUALMENT EN EL C.B.MOLLET: __________________________________

AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES: ________________________________________________________

- AUTORITZACIÓ PATERNA, MATERNA O DEL TUTOR:

Jo, ......................................................................................................................  com a Pare, Mare o
Tutor/a  de  ......................................................................................................................  em
comprometo a acceptar les normes indicades per la inclusió del meu fill/a en les  III Estades de
Tecnificació i Convivència C.B.Mollet a més d’autoritzar la u�lització de les imatges que es puguin
gravar per fins no lucra�us.         Firma del Pare, Mare o Tutor/a

- FORMA DE PAGAMENT:

• Presentarem un Rebut Bancari l’1 d’Agost (igual que fem amb les Quotes) 

- NORMES OBLIGATÒRIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE LES ESTADES:

• Cada jugador haurà de portar la roba necessària pels tres dies de les Estades. 
• S’haurà de respectar l’ús de les instal·lacions. Qualsevol desperfecte per negligència es comunicarà als
directors de les Estades que prendran les mesures que creguin oportunes. 
• Exigirem un comportament exemplar durant totes les Estades. Una falta greu pot ser mo�u de expulsió. 

RECORDEM: 

EL PLAÇ D’INSCRIPCIÓ ÉS DES DEL DILLUNS 18 AL DIJOUS 28 DE JUNY

Al Club Bàsquet Mollet, tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de realitzar la inscripció a les Estades d’estiu i l'informem que tractarem les dades de manera lícita, lleial,
transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables per tal que aquestes se suprimeixin o
rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
Les dades proporcionades es conservaran mentre vostè, no sol·licití la seva supressió o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si al CB Mollet estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin
necessàries.
Podràs  exercir  els  seus  drets  mitjançant  escrit  a  Club  Bàsquet  Mollet,  Av.  Caldes  de  Montbui,  1,  08100  Mollet  del  Vallès,  o  bé  a  través  del  correu  electrònic
administració@cbmollet.com

PER MÉS INFORMACIÓ PODEU CONSULTAR EL WEB www.peretarres.org/laconreria ,
O BÉ ESCRIURE’NS UN CORREU A: secretaria@cbmollet.com

ANIMA’T A VENIR I GAUDIRÀS D’UNA EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE!!!


