CRIDES DE VOLUNTARIAT
TÍTOL DE LA CRIDA:

“VilaBàsquet: Escola de Bàsquet”
NOM DE L’ENTITAT:
ASSOCIACIÓ VILABÀSQUET
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

“VilaBàsquet: Escola de Bàsquet” és
una iniciativa que va néixer dels dos clubs
de bàsquet vilafranquins però actualment
ho tira endavant en solitari amb l’objectiu
d’incloure l’esport del bàsquet a la vida
rutinària com una activitat necessària,
divertida, educativa i saludable. Volem
recuperar
el
bàsquet
escolar
promocionant així que els nens i nenes de
la vila practiquin esport sense moure's de
la seva pròpia escola i sense necessitat
d'haver d'anar a un club de bàsquet per
poder-ho fer en bones condicions.

TASQUES QUE DESENVOLUPARÀ EL
VOLUNTARI:
Ajudar a l’entrenador en la seva tasca
d’entrenar durant dos dies a la setmana
en una escola de la vila.
Participar en les reunions, formacions i
activitats organitzades per l’entitat.
Actualment el Vilabàsquet tenim entre
16 i 18 equips compresos entre edats
molts amplies: des de pàrvuls, primària,
i secundària a categories sènior i
veterans-es

PERFIL VOLUNTARIAT:
Tenir coneixements de bàsquet com a jugador o jugadora
Seria convenient però no és imprescindible tenir alguna titulació formativa
Ser major de 17 anys, sense importar sexe, estat civil o raça, però si que serà
important anar vestit esportivament quan es faci l’activitat
Tenir disponibilitat de poder assistir a una o dos sessions setmanals
d’entrenament, i poder assistir també a les sessions de formació que la
coordinadora de l’entitat li indiqui
Respectar i defensar els valors esportius que treballa l’entitat amb empatia i
sobretot paciència
Adaptar-se al treball en equip, saber donar un tracte amable, ser educat i pacient
No tenir antecedents penals ni estar en cap procés penal.
PLACES DEMANADES:
D’1 a 3 màxim

DATA INICI DEL VOLUNTARIAT:
De l’1 d’octubre al 30 de maig

DIES I HORARI
Dilluns,dimarts,dimecres i dijous
De 16;30 a 18;30h

ACTIVITAT PUNTUAL O
PERMANENT:
Permanent

CONTACTE:
Núria Repiso Campllonch
Presidenta Associació Vilabàsquet
Tel. 620803719
Tel. 938905743
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