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PAGAMENT

Una vegada finalitzada aquesta part, cal fer l'abonament bancari corresponent 
al campus inscrit. El nombre de compte de BANKIA és el següent:

ES42 2038 3423 54 6400000255

Pas 6

FINALITZAR LA INSCRIPCIÓ AL CAMPUS

Una vegada completat el full d'inscripció i realitzat el pagament, cal fer-ho 
arribar als punts d'informació de la Fundació per a l'Esport Balear a Menorca 
(antiga EBE) citats a la introducció d'aquest formulari o enviar-ho escanejat 
als emails citats. La inscripció no serà vàlida fins que els tècnics de la fundació 
no disposin del justificant de pagament i el formulari d'inscripcció.

Pas 7

REUNIÓ INFORMATIVA

Una vegada es tanquin les inscripcions als campus, es convocarà una reunió
informativa amb tots els familiars dels esportistes inscrits de cada campus per
informar sobre les característiques dels mateixos. S'avisarà a tothom per e-mail
amb antelació indicant la data i el lloc de la reunió.

Feu-nos saber els vostres dubtes, estarem 

encantats de poder-los resoldre!

Gràcies per fer-nos 
confiança!

I tot això amb la col·laboració de:

Compten amb:

· Directors i tècnics qualificats i especialistes en la formació esportiva.
· Tècnics de prestigi de fora la illa de Menorca.
· Els esportistes rebran una camiseta i pantalons específics d'entrenament.
· Els esportistes menjaran una peça de fruita diària.
· Menú adaptat per a esportistes en el campus de torn complert.
· Esportistes i tècnics tindran una assegurança d'accidents individual.
· Activitats complementàries a la formació esportiva dels esportistes.
· Es realitzaran activitats i jocs d'aigua per front a la calor.
· Els esportistes rebran una camiseta de regal i un diploma 
  commemoratiu al finalitzar.
· Tot i ser un campus de tecnificació, es posarà èmfasi en el treball de 
  formació en valors.

Per a + INFORMACIÓ, contactar amb:

mcardona@fundacioesportbalear.es
686.748.344

dmercadal@fundacioesportbalear.es
647.751.011

Termini

d’inscri
pcions

 4 de juny

Termini
d’inscripcions

 4 de juny

Els nostres campus



Que ès la Fundació?
Amb la denominació Fundació per a l'Esport Balear, es constitueix una 
organització pública de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, amb les 
següents funcions principals:

· Promocionar l’esport balear, individual i col·lectiu, d’alt nivell, així com la
  imatge esportiva de les Illes Balears.
· Gestionar juntament amb les federaciones els centres de tecnificació.
· Impartir i autoritzar l’ensenyanança i formació esportiva.
· Aplicar plans i programes esportius, desenvolupament segments com esport i 
  dona i esport i discapacitat.
· Aconseguir recursos per destinar-los a programes d’atenció, recolzament,
  investigació i innovació en matèria d’esports.

FULL INSCRIPCIÓ

Que són els campus d’estiu?
La Fundació per a l'Esport Balear (Delegació Menorca) conjuntament amb
les federacions de les respectives modalitats esportives de les Illes Balears 
i la col·laboració de varis clubs i Ajuntaments de Menorca.

En aquesta es dóna l'oportunitat als fillets/es tant de Menorca com fora de 
la illa de poder gaudir i alhora millorar les habilitats esportives el seu esport 
durant la temporada estival.

Els campus de la Fundació són setmanals i l'esportista n'és el principal 
protagonista, buscant el seu creixement i la seva millora constant.

VOLEIBOL

Setmana: Del 23 al 28 de juliol
Lloc: Poliesportiu Municipal de Ciutadella
Horari: De 9h a 13.30h
Preu: 95€
Categories: D’aleví a cadet
Nombre de places per campus: Màxim 50
                                                  Mínim 30
Director tècnic: Bep Llorens
Tècnic: Tècnic de prestigi de fora la illa de Menorca

BÀSQUET (DOBLE CAMPUS)

Setmana: Del 26 al 30 de juny
Lloc: Pavelló Sínia Costabella (Maó)
         Poliesportiu Municipal de Ciutadella
Horari: De 9h a 14.30h
Preu: 80€
Categories: De pre mini a cadet
Nombre de places per campus: Màxim 46
                                                  Mínim 23
Directors tècnics: Joan Martínez Escala (Campus a Maó)
                             Jordi Capó (Campus a Ciutadella)
Tècnics: Tècnics qualificats de la Federació

Informació dels campus: 

ESCACS

Setmana: Del 2 al 7 de juliol
Lloc: Poliesportiu Municipal de Ciutadella
Horari: De 9h a 18.00h (dinar inclòs)
Preu: 125€
Categories: De 6 a 18 anys d’edat
Nombre de places per campus: Màxim 60
                                                  Mínim 30
Director tècnic: David Pons
Tècnic: Tècnic de prestigi de fora la illa de Menorca

TENNIS TAULA

Setmana: Del 9 al 14 de juliol
Lloc: Poliesportiu Municipal de Ciutadella
Horari: De 9h a 13.30h
Preu: 80€
Categories: De benjamí a junior
Nombre de places per campus: Màxim 30
                                                  Mínim 15
Director tècnic: Gian Marco
Tècnic: Tècnic qualificat de la Federació

KARATE

Setmana: Del 30 de juliol al 4 d’agost
Lloc: Poliesportiu Municipal de Ciutadella
Horari: De 9h a 13.30h
Preu: 95€
Categories: Infantil, cadet i junior federats
Nombre de places per campus: Màxim 50
                                                  Mínim 30
Director tècnic: Jesús Triay
Tècnic: Tècnic de prestigi de fora la illa de Menorca

FUTBOL

Setmana: Del 6 al 11 d’agost
Lloc: Ses Caneletes (Sant Lluís)
Horari: De 9h a 18.00h (dinar inclòs)
Fisioteràpia: Servei de fisioteràpia disponible 
durant tot el campus
Preu: 150€
Categories: De F6 a juvenil
Porters: Entrenament específic de porters (Escola porters Menorca)
Nombre de places per campus: Màxim 70
                                                  Mínim 35
Director tècnic: David Mercadal
Tècnics: Tècnics qualificats i amb experiència en el futbol   
              formatiu a Menorca

Pas 1

ESCOLLIR LA MODALITAT ESPORTIVA

   La meva inscripcció és per el campus de:

   Bàsquet a Maó.
   Bàsquet a Ciutadella.
   Tennis Taula a Ciutadella.
   Escacs a Ciutadella.
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DADES DEL FILLET/A

· Nom i cognoms de l’esportista:
· DNI:
· Data de naixement:
· Edat actual:
· Talla Camiseta (de xxxs a xl):
· Talla Pantalons (de xxxs a xl):
· Club:
· Categoria:
· Participaràs de porter? (Respondre només els del campus de futbol): SI/NO
· Adreça:
· Codi postal:
· Municipi:
· Sap nedar: SI/NO
· Pren algun medicament: SI/NO
· Quin?
· Té al·lèrgia a algun medicament? SI/NO
· Quin?
· Té al·lèrgia o intolerància a algun aliment? SI/NO
· Altres dades que es considerin d’interès:
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DADES PARE, MARE O TUTORS

· Nom i cognoms mare o tutor:
· DNI:
· Mòvil:
· E-mail:
· Nom i cognoms pare o tutor:
· DNI:
· Mòvil:
· E-mail:
Pas 4

AUTORITZACIONS

Jo:
pare/mare/tutor legal amb DNI
autoritzo que el meu fill/a:
· Pugui realitzar les activitats programades: SI/NO
· Pugui sortir en les fotografies: SI/NO
· Pugui sortir sol al finalitzar el campus: SI/NO
En cas de marcar si, el fillet/a sortirà a les                hores.
En cas de marcar no, qui vindrà a cercar el fillet/a*:

I perquè així consti signo el present document
Firma:

A                         de                                de 2018

   Voleibol a Ciutadella.
   Karate a Ciutadella.
   Futbol a Sant Lluís.


