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 Fer la inscripció (qüestionari) a través dels següents enllaços segons el torns: 
 PRIMER TORN (25/06 al 02/07) I Nascuts/des el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 
 https://bit.ly/PrimerTornCampusCLS2023 
 
 SEGON TORN (2/07 al 9/07) I Nascuts/des el 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 

https://bit.ly/SegonTornCampusCLS2023 
 
 TERCER TORN (9/07 al 16/07) I Nascuts/des el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 
 https://bit.ly/TercerTornCampusCLS2023 
  
 QUART TORN (16/07 al 23/07) I Nascuts/des el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 

https://bit.ly/QuartTornCampusCLS2023 
 

CINQUÈ TORN (23/07 al 30/07) I Nascuts/des el 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 
https://bit.ly/CinqueTornCampusCLS2023 
 

 

 Un cop feta la inscripció, rebreu un correu de confirmació (al correu indicat al qüestionari), amb tota la 
informació per efectuar el pagament. Important llegir atentament els següents passos a continuació:  
 

 Un cop efectuat el pagament, caldrà enviar un correu a estades@sedisbasquet.com amb la següent 
informació: 

o Assumpte: CAMPUS CADÍ LA SEU 
o Caldrà indicar el nom complet del participant i el torn al qual participarà. 
o Documents que cal adjuntar al correu: 

1. Rebut de pagament 
2. Documentació que acrediti els descomptes (carnets família monoparental o nombrosa / 

DNI en cas de germans/es). 
3. Fitxa al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (en cas de tenir-ne). 

 

 El primer dia de l’estada, s’haurà de presentar físicament: 
o DNI 
o Targeta sanitària 
o Fitxa informativa emplenada (aquesta fitxa la podeu trobar a la pàgina web de l’AE Sedis 

Bàsquet  bé la trobareu adjuntada en els nostres correus). 
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525,00 €
495,00 € amb descomptes per: 
  10 jugadors/es o més del mateix club 
  Família monoparental o nombrosa 
  1 germà o germana inscrit en qualsevol torn del CAMPUS CADÍ LA SEU 2023
  

 
En cas de gaudir d’algun dels descomptes, cal llegir atentament les següents condicions: 
 
a) 10 jugadors/es o més del mateix club → Es pagarà l’import sencer (525€) i l’organització retornarà els 
30€ de descompte en efectiu el primer dia d’estada. 
 
b) Família monoparental o nombrosa → Es pagarà l’import amb el descompte inclòs (495€). Important: 
enviar la documentació corresponent (carnet oficial) juntament amb el rebut de pagament. En cas de no 
entregar la documentació que ho acredita, caldrà abonar l’import totalitari (525 €) abans del dia 1 de juny per 
tal de no perdre la plaça. 
 
c) 1 germà o germana inscrit a qualsevol torn del Campus → Es pagarà l’import amb el descompte 
inclòs (495€) per a cada germà/na que hi participi. Important: enviar la documentació corresponent 
(DNI dels 2 germans/es) juntament amb el rebut de pagament. En cas de no entregar la documentació que 
ho acredita, caldrà abonar l’import totalitari (525 €) abans del dia 1 de juny per tal de no perdre la plaça.
  
  
 

 
Es farà el pagament en qualsevol d’aquestes entitats per transferència bancària amb el concepte de:  
NOM + COGNOM + Nº TORN + CAMPUS 2023 
 
- Banc Sabadell: ES30 0081 0196 1400 0174 5978  
- La Caixa: ES19 2100 3603 7122 0025 9278  

o El codi de pagament a tercers és: 0135211 
 
Es pot fer el pagament complet en 1 termini o bé fraccionat en 2 terminis. 
  
En cas de voler fraccionar el pagament: 
1r pagament → 250€ (reserva) 
2n pagament:  

o En cas de no gaudir de descompte, serà de 275€. 
o En cas de gaudir de descompte, serà de 245€. 

 
*Recordatori: els descomptes per 10 jugadors/es d’un mateix club no inclouen modificació en el pagament. S’abona 
l’import complet i es retornaran els 30€ en efectiu el primer dia d’estada. 
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El pagament total de l’estada s’ha d’haver realitzat abans del dia 1 de juny a les 23.59h. 
 
Qualsevol participant inscrit que no hagi realitzat el pagament en aquesta data, perdrà la plaça de 
l’estada.   
 
En cas de fraccionar el pagament, qualsevol pagament exclòs d’aquest termini, quedarà anul·lat i no es 
retornaran els 250€ de reserva.

 
Situació 1 → Es retornarà el 100% de l’import en casos degudament justificats i acreditats. S’entén per 
motius justificats: 

 Prescripció facultativa: decisió mèdica.  
 Malaltia: que no permeti la participació a l’estada.  
 Accident: dany o lesió que no permeti la participació a l’estada.  

 
Situació 2 → Perdran la reserva de l’estada (250€) la resta de casos que no corresponguin als motius 
anteriors (situació 1). NO es retornaran els 250€. Exemples:  

 No complir el termini de pagament (1 de juny a les 23:59 hores).  
 Inscripció a altres activitats. 
 Imprevistos d’última hora. 
 Important: Que el/la jugador/a no pugui gaudir de l’estada completa per motius personals i/o 

familiars.  
 Altres motius.  

 


