TECNIFICACIÓ
ESPORTIVA
PROGRAMA DE

TRIATLÓ

CTE ILLES BALEARS

setmanes tècniques 2016
Dirigida a tots els esportistes que vulguin treballar de manera intensiva aquest estiu

Setmana 1: De l'11 al 15 de juliol
Setmana 2: Del 18 al 22 de juliol
Director tècnic: Josep Buendía (Director PT triatló CTEIB)
POLIESPORTIU PRÍNCIPES DE ESPAÑA
HORARI:

De 09.00 a 14.00 Inclou entrenaments i berenar

PREU:

1 setmana 80€
2 setmanes 156€*

ESPAIS D'ENTRENAMENT:
Bicicleta (la porta cada participant):
Carrera: Pista d'atletisme del poliesportiu
Menors 12 anys: circuit dintre poliesportiu
Aigua: Piscina del poliesportiu
Majors 13 anys: carretera
Visita www.fundacioesportbalear.es, escriu a emilan@fundacioesportbalear.es o truca al 971431727
* Inscripció conjunta a les dues setmanes

FULL D’INSCRIPCIÓ
Nom i llinatges...........................................................................
Data naixement: ...................................................................
Telèfon pares (mòbils): ...............................................................
Adreça: ................................................................................
C.P.: ............................ Població: ..........................................
Illa: .............................. Província: ........................................
Adreça electrònica pares: ...........................................................
Esport al qual s’inscriu: ...........................................................
Dates activitat: ..............................................................
Dades mèdiques destacables (al·lèrgies, etc.):
............................................................................................
Com a pare/mare/tutor autoritzo el nen inscrit a realitzar
l’activitat a la qual s’inscriu i a l'ús de les imatges i filmacions
de l'activitat per a ús educatiu, divulgatiu o esportiu

DNI:
Nom:

FORMA DE PAGAMENT:
Directament a les oficines de la fundació o al compte corrent de “BMN”
ES74-0487-2138-79-2000006454. Especificau el nom del nin/a i l’esport
al qual s’inscriu. Adjunteu el full d’inscripció al resguard d’ingrés
bancari i enviau-lo per correu electrònic, fax o lliurau-lo directament a les oficines
de la Fundació. La inscripció no quedarà formalitzada fins que es rebi el resguard
de l’ingrés bancari i la butlleta d’inscripció a les oficines.
DEVOLUCIONS:
Baixes abans de l’inici de l’activitat, es retornarà el 90% de la
inscripció. Una vegada iniciada no hi haurà cap devolució.
La Fundació es reserva el dret d’anular els cursos en funció del nombre d’inscrits.

FUNDACIÓ PER A L’ESPORT BALEAR
MALLORCA, EIVISSA i FORMENTERA:
Tel. 971431727 / Fax 971431724 / emilan@fundacioesportbalear.es
MENORCA:
Tel. 686748344 / Fax 971368216 / mcardona@fundacioesportbalear.es

