
INCRIPCIÓ 22 CAMPUS ENRIC MASIP 
Del 6 al 12 i del 13 al 19 de Juliol de 2020 

Inscriure´t al Campus Enric Masip es molt facil: imprimeix aquest formulari, omple´ l i envia´ l 
a inscripcions@enricmasip.com, juntament amb el justificant del primer pagament  
al numero de compte que us indicarem un cop rebem el full de inscripció. 
_________________________________________________________________________________ 

690 euros setmanals si la inscripció es fa abans del 31 de Gener de 2020 ( inclos)

660 euros setmanals i per persona si us inscriviu més de 5 nens

620 euros setmanals i per persona si us inscriviu mes de 10 nens o parella de germans.

590 euros setmanals i per persona si us inscriviu mes de 20 nens.


* Després d´aquesta data el Campus té un cost de 760 euros setmanals

________________________________________


DADES DEL PARTICIPANT 

-   Nom i cognoms 

- Data de naixament 

- Domicili

- Codi Postal                                                                     - Població

- Telefon mòbil


- Al·lergies, lesions recents o altres

- Juga a handbol?           SI      NO                                   - Club on juga a handbol

- Anys que fa que juga a handbol                                     - Posicio en la que juga


 -  Ha participat en edicions anteriors del Campus Enric Masip?       SI     NO            - Quant fa que ve al nostre campus?


DADES DEL PARE / MARE / TUTOR / REPRESENTANT LEGAL 

-   Nom i cognoms 

- Domicili

- Codi Postal                                                                     - Població

- Telefon mòbil

- Correu electrònic


DURADA I MODALITAT DE PAGAMENT 
 
1a SETMANA                 2 a SETMANA 
Termini 1                                    Termini 1

Termini 2                                   Termini 2                                                        Assistirà al sopar de gala del Campus


TALLA DE ROBA 

XS        S       M     L     XL


AUTORITZACIONS 
 
Autoritzo al Campus Enric Masip a prendre imatges del meu fill/a. 
Autoritzo a què el meu fill/a realitzi les activistas internes programades pel Campus. 
Autoritzo a què el meu fill/a es displaci amb el transport intern a disposició del Campus. 

DATA I SIGNATURA:  

mailto:inscripcions@enricmasip.com

