TROBADES DE CENTRES D’ENSENYAMENT DE SECUNDÀRIA DEL BAIX CAMP
Curs 2018 – 2019
Full d’inscripció 1r i 2n de BAT

CENTRE EDUCATIU

Curs

Dates (indiqueu la data escollida)

Participants

Terminis inscripció i
pagament

Lloc

Esports

Club Nàutic
de Salou

Multiactivitat
nàutica:
caiac de mar;
pàdel surf;
vela.

Preu per alumne
(indiqueu l’opció)

Hora de tornada
(indiqueu l’opció)

Alumnes (màxim

de maig de 2019

60 per dia)

Professors/es

1r i 2n
de BAT

Alumnes (màxim

de maig de 2019

60 per dia)

Professors/es

30 dies naturals
abans de la data
escollida

14h

22,00 €
15:30h

Alumnes (màxim

de maig de 2019

60 per dia)

Professors/es

És obligatori fer la reserva amb antelació per escrit i amb el full d’inscripció degudament emplenat. Per e-mail a l’adreça tcousillas@cebc.cat

TROBADES DE CENTRES D’ENSENYAMENT DE SECUNDÀRIA DEL BAIX CAMP
Curs 2018 – 2019
Full d’inscripció 1r i 2n de BAT

L’import total de la inscripció s’ingressarà en el compte corrent de Banc Sabadell del Consell Esportiu del Baix Camp: ES21 0081 1588 1600 0100
8403, indicant el nom del vostre centre educatiu.
Es reservarà la plaça reservada fins la data donada com a termini per fer el pagament de les places. Una vegada exhaurit aquest termini, el
Consell Esportiu es reserva el dret d’anul·lar, modificar i canviar de data aquells centres que no hagin realitzat el pagament.
No es retornaran inscripcions per baixes d’alumnes comunicades la mateixa setmana o el mateix dia de la trobada. Totes les baixes que es
comuniquin amb un setmana d’antelació a la trobada i per escrit, es retornaran mitjançant transferència bancària al número de compte que indiqui el
centre educatiu.
Si una trobada s’ha de suspendre per inclemències meteorològiques es comunicarà, com a molt tard, per fax urgent al centre educatiu abans de les
13 hores del dia anterior. Si s’hagués de suspendre al mateix dia, es comunicarà per telèfon al centre.
És obligatori tenir contractada una assegurança d’accidents esportius pels alumnes participants, ja sigui amb l’assegurança escolar o contractant-la a
través del Consell Esportiu (a un preu de 3,50 euros per alumne i trobada).
El preu inclou: el monitoratge, l’organització de l’activitat i el bus d’anada i tornada al seu centre educatiu (excepte per aquells centres educatius que
no utilitzin el servei de bus contractat pel Consell Esportiu)
Els professors/es d’educació física vetllaran per a que els seus alumnes i acompanyants portin tot l’equipament necessari per dur a terme l’activitat
física especificada en cada trobada. També seran responsables del comportament dels seus alumnes durant la pràctica esportiva i col·laboraran en
tot moment en les tasques de control i suport de l’activitat.
A la pàgina web del Consell Esportiu del Baix Camp http://www.cebc.cat/promocio-esportiva/trobades-d-alumnes-en-horari-lectiu estarà penjada
tota la informació necessària per formalitzar les inscripcions.

