
INSCRIPCIÓ CAMPUS D’HOQUEI – SETMANA SANTA 2022 -

INFORMACIÓ I NORMATIVA

La secció d’hoquei del Club Esportiu La Salle Bonanova ofereix el Campus de Setmana Santa,

quatre dies on els nostres tècnics treballaran i vetllaran al màxim per tal d’aconseguir el nostre

principal objectiu: que el participant pugui divertir-se i aprendre tot entrenant i competint a

hoquei sobre patins.

Al llarg del dia, i aprofitant al màxim els nostres espais, es duran a terme entrenaments,

tecnificacions, jocs, competicions, piscina… per a poder aconseguir un bon ambient de treball i

aprenentatge.

1. INFORMACIÓ GENERAL

FUNCIONAMENT

▪ El campus es durà a terme a les instal·lacions del Col·legi La Salla Bonanova de 9 a

17h, tot i que existeix la possibilitat del servei d’acollida gratuït (de 8:30h a 9h)

▪ Els dies que es durà a terme el campus són: 11, 12, 13 i 14 d’abril del 2022.

▪ Es poden inscriure totes aquelles persones nascudes entre els anys 2014 i 2005

(inclosos). El període d’inscripció acaba el diumenge 3 d’abril o quan s’exhaureixin les

places.

▪ Tots els grups es confeccionaran per edats, segons volum d’inscripcions. Cada grup

tindrà el seu tècnic responsable. A més, cada dia hi haurà un mínim d’ 1 hora de

piscina.

▪ Tots els participants esmorzaran al llarg del matí (cal dur-lo de casa)

▪ El telèfon de contacte per a qualsevol informació o comunicació és el

93.418.26.26 i l’adreça electrònica és atenciosoci@clubsallebonanova.com

mailto:secretariapoliesportiu@lasalle.cat


MATERIAL I INDUMENTÀRIA QUE CAL PORTAR

Per una millor organització, cal que tota la roba i material estigui ben marcat amb el nom i

cognom del participant.

▪ Motxilla

▪ Roba i calçat esportiu.

▪ Material especific d’hoquei: patins, proteccions…

▪ Tovallola.

▪ Banyador (integral en cas de les noies per la comoditat de la natació)

▪ Casquet de bany

▪ Xancletes de bany

▪ Ulleres de piscina (opcional)

▪ Esmorzar

▪ Estris d’higiene personal

▪ Ampolla d’aigua

2. PREUS I DESCOMPTES

▪ PREUS:

o Matí (de 8:30 a 13h): 90€

o Matí i tarda (de 8:30h a 13h i de 15h a 17h): 110€

o Tot el dia (amb dinar inclòs): 138€



3. VIES DE COMUNICACIÓ

Per a qualsevol consulta o demanda, podeu consultar la nostra pàgina web

www.clubsallebonanova.com o contactar:

● Telèfon: 93.418.26.26

● Correu electrònic: atenciosoci@clubsallebonanova.com

4. NORMATIVA

▪ El participant es considera inscrit en el moment que s’ha fet entrega de tota la

documentació, degudament emplenada i signada. Les inscripcions s’atendran per

rigorós ordre de presentació i formalització de tota la documentació requerida (ja sigui

presencialment o per correu electrònic).

▪ Un cop formalitzada la inscripció es retornarà el 100% de la mateixa en cas d’avisar

amb un mínim de 15 dies d’antelació de l’inici del Campus i sempre i quan s’adjunti un

certificat mèdic com a justificant. Totes les altres situacions queden a expenses de ser

resoltes per la Gerència del Club sempre que afectin la participació en més de dos dies

de Campus. En cas de retornar els diners, es cobraran 3€ en concepte de despeses

administratives

▪ El Club no es fa responsable de diners o material perdut o danyat i recomana no dur

objectes de valor.

▪ Durant l’activitat, no es permet als familiars accedir al recinte, establint l’accés del C/

Sant Joan de La Salle per l’inici de l’activitat i la recollida (porta verda)

▪ No es subministrarà cap medicament sense la pertinent prescripció mèdica on indiqui

clarament la dosi a subministrar. Els medicaments els haurà d’aportar el pare, mare o

tutor legal del participant i lliurar-lo al responsable del grup juntament amb la

documentació degudament emplenada.

▪ En el moment de la inscripció, s’autoritza i es dóna permís al CE La Salle Bonanova,

per captar, enregistrar, usar, publicar i distribuir imatges realitzades durant les activitats

del Casal.

▪ En cas de suspensió de l’activitat per manca d’inscrits, es comunicarà al pare, mare o

tutor legal del participant amb un mínim de 4 dies d’antelació.

http://www.poliesportiulasalle.com


El pare, mare o tutor legal signatari manifesta haver llegit, entès i acceptat la informació i

normativa i dona la seva conformitat amb la present informació i normativa que consta als fulls

d’inscripció, confirmant que el participant és APTE per a la pràctica esportiva.

Nom del pare, mare o tutor legal Data Signatura

Les seves dades seran tractades a un fitxer titularitat del Club Esportiu La Salle Bonanova amb la finalitat de formalitzar la inscripció al Campus, quedant tots
els afectats sotmesos a la normativa vigent. El signatari autoritza a que l’interessat pugui ser traslladat a un centre mèdic per part del Casal en cas que fos
necessari i a comunicar les seves dades a la mutualitat o professionals sanitaris que correspongui. Pot exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o
cancel·lació enviant un escrit juntament amb una fotocopia del DNI al Club, amb domicili a Passeig de la Bonanova, 8. 08022 Barcelona


