
quart GBK bellver summer camp

del diumenge 25 de juny al dissabte 1 de juliol

Ajuntament de 
Bellver de Cerdanya



EL quart GLOBASKET bellver SUMMER CAMP

• A Globasket ja hem començat a treballar en la quarta 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 quarta edició es celebrarà del diumenge 25 de juny al dissabte 1
de juliol. Serà un únic torn de 6 dies amb places limitades.

• Amb aquesta edició, ja farà 4 anys que a Globasket vam iniciar aquest projecte
social/esportiu en el que busquem que els jugadors/es no només es formin en
l’àmbit esportiu sinó que també ho facin en l’àmbit social i personal amb
activitats de lleure a l’entorn de La Cerdanya (Lleida).



EL quart 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:

Jugar a 
basquet

Formacio i 
educacio

Activitats a 
la natura



PLA D ACTIVITATS (orientatiu)

MATINS
• Preparació física (sessions de 60/90 min)
• Tecnificació (un aspecte diferent cada dia)
• Piscina
• Treball amb jugadors ACB
• Sortida a la natura (La Molina o La Masella)

tardes
• Tecnificacions individuals i grupals
• Competicions
• Partits amistosos
• Sessions formatives en grup
• Treball amb jugadors ACB



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 …

VISITA DE JUGADORS 
PROFESIONALS

ACTIVITATS PER LA MUNTANYA



Globasket BELLVER summer camp 2023

Què inclou:
• Trasllat amb autocar fins a Bellver i tornada (grups a partir de 20 jugadors) NOU!!
• Trasllat amb autocar a la zona de l’activitat de natura. (inclòs a totes les tarifes)

• Mínim un monitor/tècnic per cada 10 jugadors.
• Pavelló cobert, pistes exteriors i gimnàs.
• Equipament necessari: pilotes, material esportiu...
• Assegurança esportiva amb Catalana Occidente.
• Servei de piscina municipal a Bellver de Cerdanya.

• Allotjament en pensió completa a l’Hotel Bon Repòs.
• Totes les activitats programades.
• Equipació esportiva GBK.
• I més sorpreses...

GERMANS/ES:

(cadascú)

TARIFES D’INSCRIPCIÓ

PACK DE DIA
DINAR INCLÒS

PACK AMB HOTEL          
+ TRANSPORT FINS/ DES 

DE BELLVER
PENSIÓ COMPLETA

PACK AMB HOTEL          
SENSE TRANSPORT
PENSIÓ COMPLETA



Video Edicio 2020

Video Edicio 2021

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


VisITA la Nostra WEB     

www.Globasket.com


