
tercer GBK bellver summer camp
del diumenge 26 de juny al divendres 1 de juliol

Ajuntament de 

Bellver de Cerdanya



EL tercer GLOBASKET bellver SUMMER CAMP

• A Globasket ja hem començat a treballar en la tercera edició del Globasket

Bellver Summer Camp. És un projecte 100% Globasket dirigit a joves d'entre

12 i 18 anys ja siguin noies o nois.

• Aquesta tercera edició es celebrarà del diumenge 26 de juny al divendres

1 de juliol. Serà un únic torn de 6 dies amb places limitades.

• Ens tornarem a trobar a Bellver de Cerdanya (Lleida) vila que forma part del

Pirineu Català i que es troba a 1060 metres d’alçada.



EL tercer GLOBASKET bellver SUMMER CAMP
• Un cop més, a Globasket seguim treballant i potenciant, encara més, els

nostres 3 valors primordials que formen part de l’ADN del GBK Summer Camp:



Per que bellver ... 
Bellver de Cerdanya és el principal 

nucli de la subcomarca de la Batllia, 

situada al sud-oest de la Cerdanya.

Amb menys de 2.000 habitants i

situat a 1.100 metres d’alçada,

Bellver és un destí perfecte per dur a

terme activitats esportives i d’oci,

durant el període d’estiu. Aplega tot

un seguit d’equipaments i espais per

poder gaudir de la natura a peu.



INSTAL·lacions esportives



Allotjament i apats

A tan sols 350 metres de les instal· lacions esportives



activitats 

COMPETICIONS 1x1, 3x3, 5x5

TREBALL FÍSIC

I MOLT MÉS …

XERRADES I CLÍNICS AMB 

JUGADORS PROFESIONALS

EXCURSIONS PER LA MUNTANYA



Globasket BELLVER summer camp 2022
Què inclou:

• Participació al Globasket Bellver Summer Camp.

• Mínim un monitor/tècnic per cada 10 jugadors.

• Allotjament en pensió completa a l’Hotel Bon Repòs.
• Totes les activitats programades.

• Assistència i assegurança mèdica durant tot el Campus.

• Equipació esportiva GBK.

• Places limitades.

• I més sorpreses...

GERMANS/ES:

(cadascú)

Tarifes d inscripcio

PACK DE DIA
DINAR INCLOS

PACK amb hotel
pensio completa



Video Edicio 2020

Video Edicio 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Ax6ERj5Sre8
https://www.youtube.com/watch?v=0iZnIY4hzzo


VisITA la Nostra WEB     

www.Globasket.com


