
INFORMACIÓ DE PAGAMENT 
ESTIUCAMP’20 

L’EstiuCamp’20 que organitza l’Arenys Bàsquet fa dies que es va posar en marxa. 


El primer document que es va realitzar va ser el formulari d’inscripció, via web del club, juntament amb 
l’enviament de la targeta sanitària i també del llibre de vacunes actualitzat. 


La forma de pagament serà per transferència bancària a: ES9001820242480201522369

Concepte: EstiuCamp 2020 - Nom i cognoms nen/a inscrit/a


Posteriorment cal enviar el resguard de la transferència a:

coordinacioarenysbasquet@gmail.com,

o enviar un whats amb la imatge al 687801013.


El pagament pot ser el total de totes les setmanes de campus, o si algun nen o nena fa per setmanes, 
s’ha d’informar abans de dimecres si realitzarà la setmana següent (el pagament d’aquestes setmanes 
es podrà realitzar per transferència o amb visa al despatx del club). És molt important aquest aspecte pel 
tema de les mesures a seguir que ens marca la Conselleria de Joventut, Salut i Ajuntament.


Recordem que el cost de la setmana són de 35 euros. 


En el cas de germans, hi ha un descompte del 10% per al segon germà; famílies monoparentals hi ha un 
10% de descompte. 


SETMANA 1 29 de Juny a 3 de juliol

SETMANA 2 6 de juliol a 10 de juliol El dijous 9 de juliol és dia festiu 
local

SETMANA 3 13 de juliol a 17 de juliol

SETMANA 4 20 de juliol a 24 de juliol

SETMANA 5 27 de juliol a 31 de juliol

SETMANA 6 (*) Pendent de confirmació

SETMANA 7 (*) Pendent de confirmació

ANUL·LACIONS DE LA RESERVA AL ESTIUCAMP’20 
No es tornarà cap import per anul·lació no justificada i acreditada. S’entén per motius justificats els següents:


Prescripció facultativa: per decisió mèdica.

Malaltia: per l’afecció d’una malaltia que no permeti la participació a l’estada.

Accident: per l’afectació d’un dany o lesió que no permeti la participació a l’estada.


Els imports retornats per anul·lació variaran segons la data d’avís, data d’entrada, motius exposats i obligacions 
contractuals ja establertes des del Club en la data d’avís. Es reduirà un mínim de 10 € en concepte de despeses de 
gestió.

mailto:coordinacioarenysbasquet@gmail.com
mailto:coordinacioarenysbasquet@gmail.com

