FULL INSCRIPCIÓ

El nostre grup d’entrenadors són titulats, amb una
experiència contrastada i experts en la formació de joves

Nom

esportistes, traient el millor dels jugadors, apropant-los a

Cognoms

un nivell òptim de rendiment d'acord al seu grup d'edat i

Data naixement

Edat

necessitat.

Tutor legal

WORKOUT CAMP
JET TERRASSA
Gaudeix d’un estiu
divertit i diferent

Telèfon contacte
E-mail contacte
Club on jugues
Categoria Pre-Mini / Mini / PreInfantil / Infantil / Cadet / Júnior
Nivell

D / C / B / A / Interterritorial / Preferent

Posició joc

Base / Escolta / Aler / Ala-Pívot / Pívot / No ho se

Talla samarreta

Talla pantaló

Reserva la teva plaça i gaudeix d’un estiu divertit i
AUTORITZACIÓ TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el
servei sol·licitat i realitzar la facturació d'aquest. Les dades proporcionades
es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps
necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a
tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret
a obtenir confirmació sobre si en GLO THINK & FRIENDS, S.L. estem tractant
les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades
personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió. Així
mateix sol·licito la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats
amb els sol·licitats i fidelitzar-ho com a client. En nom de l'empresa tractem
la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb
els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic
o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les
dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de
l'activitat. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi
hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si
en GLO THINK & FRIENDS, S.L. estem tractant les seves dades personals per
tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les
dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin
necessàries per als fins que van ser recollits.
Autoritzo:

Si

No

Signat (Nom i Cognoms)

diferent amb WORKOUT CAMP JET Terrassa
Organitza

Col·labora

Logística

Per a més informació podeu
contactar amb nosaltres a:
http://gltsports.glothink.com/WorkoutCamp
workoutcamp@glothink.com
667.642.575 (Raúl Lorenzo)
677.774.176 (Israel Esteve)

La Vall d'en Bas
25 al 30 de juny de 2019
Organitza

Col·labora

WORKOUT CAMP

ALLOTJAMENT & INSTAL·LACIONS

PAGAMENT & INSCRIPCIÓ

L’allotjament de WORKOUT CAMP JET Terrassa serà a

El preu de WORKOUT CAMP JET Terrassa és de 390,00 €,

És el campus d'estiu que motiva i fomenta al jugador unes

l’alberg de localitat de la Vall d’en Bas. Un alberg que conta

s’haurà de fer una paga i senyal de 150,00 € en el moment

inquietuds i motivacions en el seu aprenentatge, que a

amb 55 places, repartides en tretze habitacions, deu de

través de les diferents metodologies utilitzades, els ajudi

quatre places i tres de cinc, totes amb bany privat. L’alberg

en el seu treball del dia a dia, fomentant la convivència, la

Disposa de recepció, un menjador, una sala d'estar, sala de

mail: sports@glothink.com. El pagament es pot fer de les

integració i fomentant l’esport com una eina de salut i

jocs i una terrassa amb unes vistes precioses.

següents maneres:

VIU, ENTRENA, MILLORA I GAUDEIX

treball en equip, així com aquells aspectes que tinguin a
veure amb l'esport i l'equip.

que es faci la inscripció. Divendres 31 de maig de 2019
serà la data màxima per fer el pagament de l’import
restant. S'haurà d'enviar el comprovant de la mateixa a l'e-

•

Efectiu a l’oficina de la JET Terrassa

•

Efectiu a l’oficina de GLT Sports: C/ Rector Triadó 41
(08014 Barcelona). Horari: dilluns i dimecres 17.00 h a
20.00 h

•

Transferència bancària, C.C. (Banc Sabadell):
ES88-0081-5098-6500-0133-2338 (referència Workout
Camp JET Terrassa i el nom de la jugador/a)

EL PREU INCLOU
Allotjament en pensió completa (dinar del dimarts 25 fins a

Les sessions d’entrenament es duran a terme a les al pavelló
municipal i a les instal·lacions municipals, que està a 3 minuts

PROGRAMA

municipal.

Entrenadors de GLT Sports i JET Terrassa
Autocar d’anada de Terrassa (sortida 10.00 h) a la Vall d’en
Bas i tornada de la Vall d’en Bas (sortida 13,00 h) a
Terrassa.

aconsegueixin gaudir d’un treball i metodologia diferent, a
través d’un concepte global d’aprenentatge, que li permeti

despertar un interès a voler fer un pas en la seva evolució

NO T’HO POTS PERDRE!!!

diferents metodologies utilitzades, l’ajudi en el seu treball
del dia a dia, així com fomentar la convivència i en tots
aquells aspectes que tinguin a veure amb l'esport i l'equip.

Una samarreta de regal
Pavelló i pistes descobertes

tots els jugadors/es al final de la seva participació,

motivacions en el seu aprenentatge, que a través de les

Piscina: dies 26, 27, 28 i 29

a peu de l’alberg. Al costat del pavelló es troba la piscina

El plantejament de WORKOUT CAMP JET Terrassa, és que

com jugador/a, motivant i fomentant unes inquietuds i

l’esmorzar del diumenge 30)

RESERVA ARA LA TEVA PLAÇA!

