
2018 

Organitza: 

CAMPUS 
DE GIMNASTICA 

Artística Femenina 
Artística Masculina 

 gimcat.com 

 gimcat.com 

Amb col·laboració: 

CAR 
Centre d’alt rendiment, 
Sant Cugat. 

Amb el suport: 

23-28 de juliol de 2018 



Més informació:                    jbosch@gimcat.com 

Passeig Olímpic 17-19          Tel. 93 426 94 78 

08038 Barcelona                          

A partir del 25 de juliol, ja no es retornarà  
cap import. 

INSCRIPCIONS 
 

Caldrà fer-les mitjançant la pagina web de la FCG. 

Data límit d'inscripció 29 de juny de2018 o fins ocu-

pades totes les places. 

GIMCAT.COM   “CAMPUS” 

PREUS 
Modalitat A Interna:  590,00€ 

Modalitat B Mixta:   415,00€ 

CONDICIONS DE PAGAMENT 
La reserva es farà de la següent manera: 

A) Fent un pagament amb el total del import 

B) Fent un pagament inicial de 190,00€ 

La resta depenent de la modalitat: 

En cas de la modalitat "A", en dos pagaments 

de 200,00€ 

En cas de la modalitat "B" , un segon pagament 

de 225,00€ 

  
Caldrà que el total del pagament estigui fet 

com a màxim el dia 9 de juliol de 2018 
 

Observacions: per que es puguin realitzar els campus 

caldrà un mínim de 12 gimnastes internes i 20 mixtes, 

per la gimnàstica femenina. Per la gimnàstica mascu-

lina caldrà un mínim de 12 gimnastes inscrits en les 

dues modalitats.  

DEVOLUCIONS 
En cas de lesió accident o malaltia (previ a la presen-

tació de justificant mèdic): 

Abans del dia 25 de juny es retornarà el 100% del 

import abonat. 

Des de el dia 2 de juliol i fins el inici dels campus el 

dia 23 de juliol es retornarà el 75% del import abonat. 

Un cop començat els campus, s'estudiarà personal-

ment cada cas. 

LLOC 
 

CAR  
Centre d’Alt Rendiment,  

de Sant Cugat. 

Avinguda Alcalde Banils núm. 3-5  

08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona. 

 
 

MODALITATS DEL CAMPUS 
A-Interna: Entrenaments gimnàstics, piscina, tallers i 

activitats lúdiques, amb pensió completa, per a gim-

nastes mes grans de 12 anys (o que facin els 12 al 

2018). 

B-Mixta: Entrenaments gimnàstics, piscina i tallers 

inclou esmorzar de mig matí dinar i berenar. 

Places limitades: Les places s'adjudicaran per rigo-

rós ordre d'inscripció,màxim per GAM 20 gimnastes, 

màxim per GAF 40 gimnastes.  

 

MODALITAT INTERNA:  32 places 12GAM / 20GAF 

MODALITA MIXTA:         28 places  8GAM /  20GAF  

  

NOTA 

Les gimnastes inscrites en les modalitats: 

 

INTERNA-S'hauran de presentar al CAR de Sant Cu-

gat el dilluns 23 de juliol a les 8:30 hores. 

  

MIXTA-Diàriament a les 8:50 i s'hauran e recollir a les 

19:00 hores, del dia 23 al dia 28. 

  

Per les dues modalitats el dissabte 28 de juliol caldrà 

recollir als/les gimnastes un cop finalitzi la jornada de 

portes obertes per pares i/o familiars a les 13:00 ho-

res. 

  

* Per les famílies de/les gimnastes inscrits/es es farà 

un reunió informativa al mateix CAR es comunicarà 

dia i hora (serà al mes de juliol).   

 

 

CAMPUS D’ESTIU 2018 
 
Un altre edició dels campus de gimnàstica artística 

està a punt de donar inici, amb la empenta i els ànims 

del primer dia esperem que tant nois com noies pu-

guin gaudir d'una experiència inoblidable durant els 6 

dies de convivència al CAR. 
 

A qui va dirigit 

A tots i totes els/les gimnastes amb llicencia federati-

va de l'any en curs.  

 

DATES 

Del 23 al 28 de juliol de 2018  


