Informació d’interès

COL·LABOREN:

PARTICIPANTS:

21è

CAMPUS

CEEC

Setmana Santa 2019

Tots/es els/les jugadors/es compresos entre les categories Pre-mini
i Júnior, ambdues incloses, de qualsevol club de procedència.

MATERIAL NECESSARI:

Categories de Pre-mini a Júnior

Roba esportiva pels dies de l’estada.
Roba d’abric (anorac, xandall, dessuadora…).
2 parells de bambes
Sac de dormir
Llanterna
Necesser, tovalloles, sabatilles de dutxa…

Del 13 al 17 d’abril

LLOC:
La Granja- Santa Maria de Palautordera.

SORTIDA:
Dissabte 13 d’abril a les 11:00 hores, des de l’Eix Macià.

ARRIBADA:
Dimecres 17 d’abril a les 18:00 hores, a l’Eix Macià.

ORGANITZA:

PREU: 290 €
El preu inclou:

Samarreta Campus 2019
Desplaçament anada i tornada amb autocar
Pensió completa tots els dies
Festa final de Campus
CD amb les fotografies del Campus

INSCRIPCIÓ:

C.E. ESCOLA DEL CARME DE SABADELL
www.ceescoladelcarme.cat
Twitter: @CEEC_Sabadell
Instagram: @ceecsabadell

Butlleta adjunta i 90 €, fins al dia 8 de febrer.
Els 200 € restants, fins al dia 8 de març.
Els pagaments s’han d’efectuar al despatx d’esports del C.E. Escola
del Carme (entrada pel carrer Josep Renom) o del Creu AltaSabadell Bàsquet (Carretera de Prats). Penseu que les places són
limitades. En cas que algú ja inscrit tingui algun problema d’última
hora per assistir al Campus, n’estudiarem el cas i, si és possible, li
retornarem part dels diners avançats.
Per més informació, podeu trucar al telèfon: 605 014 171 o
contactar per correu a: ceec.sabadell@gmail.com.

Obert a
tothom!

8 de febrer
Data límit
d’inscripció!

La Granja
Palautordera

Presentació Campus CEEC

INSTAL·LACIONS

CAMPUS CEEC

EQUIPAMENTS INTERIORS
Mantenint viva la tradició, el Club Esportiu Escola
del Carme arriba aquest any a la vint-i-unena
edició del Campus de Setmana Santa que se
celebrarà del dissabte 13 al dimecres 17 d’abril a
La Granja, a Santa Maria de Palautordera.

Habitacions equipades amb bany i dutxes

Com a novetat i per primera vegada a la història,
enguany el Campus obre les portes a tothom qui
ho vulgui, independentment del club de
procedència! Així, va dirigit a tots/es els/les
jugadors/es compresos entre les categories Premini i Júnior, ambdues incloses, que tinguin ganes
de passar-s’ho bé!

Sala de vídeo-projecció

Comptem amb la vostra participació per
aconseguir que novament el campus es
converteixi en una experiència inoblidable!

6 pistes de bàsquet

Estem convençuts que us agradarà, us hi esperem
a tots!

6 sales polivalents
Menjador individual per al nostre grup
Sala discoteca amb equip de so i llums
Sala d’estar
Sistema de calefacció central
EQUIPAMENTS EXTERIORS
3 pistes de mini bàsquet
Camp de futbol
Granja d’animals
Espai lúdic i porxo exterior
Bosc i esplanades

ACTIVITATS

CAMPUS CEEC

