Full time in english!

CAMPUS BASQUET
Del 29 de juny al 5 de juliol de 2014

Full time in english!

CAMPUS DE BASQUET
DEL 29 DE JUNY AL 5 DE JULIOL DE 2014
Dirigit a nois i noies d’entre 5 i 17 anys.
Categories: Pre-Mini, Mini, Pre-Infantil, Infantil, Cadet i Júnior.
Instal·lacions esportives del Montanyà, ressort & Spa.

JOAQUIM COSTA
(director esportiu del campus):
Exjugador del FC Barcelona,
77 vegades internacional,
entrenador del Valvi Girona,
entrenador ajudant del
FC Barcelona i l’Unicaja de
Màlaga. Medalla de plata a
Pequín 2008.
Actualment és entrenador
del Peñas Huesca.

Més informació: www.campuslorbek.com Organitza:

(info@amlesport.cat)
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Lorb
bek és un jugador de bàsquet
que d’Eslovènia. JJuga
a de pivot
p
amb el FC Barcelona, abans, però, havia jugat amb
els equips inferiors de l’Olímpia Ljublijana i va formar part dels Spartans de la Universitat de Michigan State dels
Estats Units. A Europa ha jugat amb el Fortitudo de Bolonya (Rising Star Award de l’Eurolliga 2004-2005), amb l’Unicaja
de Màlaga, amb la Benetton de Treviso, amb la Lottomatica de Roma i el CSKA de Moscou.

Vols aprendre bàsquet amb un dels cracks del moment?
Erazem Lorbek i el seu equip t’ensenyaran tot el què necessites saber.
5NKRBNLO@QSHQDMSQDM@LDMSR@LATM@ƥFTQ@CDOQHLDQMHUDKK
+NQADJCHQHFDHWODQRNM@KLDMSDKRDMSQDM@LDMSRPTDS@LA¤BNLOSDM@LAOQNEDRRHNM@KR@KS@LDMSPT@KHƥB@SR
Vols passar una setmana en un entorn immillorable?
El campus es realitzarà a l’Hotel Serhs Montanyà Resort ****, a Seva (Barcelona), unes instal·lacions
preparades i dirigides a acollir esportistes i a la pràctica d’activitats esportives.
+DRHMRS@KuK@BHNMRCHRONRDMCDOHRBHM@ O@UDKK®DRONQSHT B@LORCDFDRO@M@STQ@KH@QSHƥBH@K 4MDMSNQM
immillorable per a la pràctica de qualsevol activitat esportiva.
Vols aprendre anglès?
Els entrenaments són en anglès i és un campus full time in english, però a més comptaràs amb una classe
diària de l’idioma.
Vols passar-t’ho bé?
El campus compta també amb activitats d’aventura, gimcanes nocturnes, piscina exterior, cinema, jocs de
taula, futbolí... organitzades per especialistes.

El campus té dues modalitats: pensió completa amb allotjament i mitja pensió (sense allotjament, esmorzar ni sopar).

Entrena i aprèn anglès amb un
dels cracks del bàsquet actual
www.campuslorbek.com
Organitza:

(info@amlesport.cat)
amb la col·laboració de:

