ORGANITZAT PER

CAMPUS

PREUS CAMPUS D’ESTIU 2020
SETMANA 1

ESTIU 2020

60€

29 de juny a 3 de juliol
SETMANA 2

TECNIFICACIÓ

115€

6 al 10 de juliol

C.D.MARIANAO POBLET

SETMANA 3

165€

13 al 17 de juliol
SETMANA 4

210€

20 al 24 de juliol
*SETMANA 5

240€

27 al 31 de juliol
Descomptes: Germans s’aplicarà un 5%
Per més informació: Oficines C.D.Marianao Poblet
C/Benviure s/n
08830 Sant Boi de Llobregat

*L'organització es reserva el dret de no realitzar la cinquena
setmana, aquesta està supeditada a un mínim de nens

Tlf. 93 630 78 43
Whatsapp 616 661 960

DEL 29 DE JUNY

oficina@cdmarianaopoblet.com
http://www.cdmarianaopoblet.com

AL 31 DE JULIOL

L'organització seguirà escrupolosament tots els protocols
de seguretat i higiene que les autoritats sanitàries i
municipals han establert amb motiu de la Covid-19.

INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS
C.D.MARIANAO POBLET

El Campus del C.D.Marianao Poblet compleix amb el
Decret de la Generalitat de Catalunya 267/2016, de 5 de
juliol, que regula les activitats d'educació en el lleure i
activitats esportives en les quals participen menors de 18
anys.

SEGUEIX-NOS A

CONTINGUTS DEL CAMPUS
Sessió en el camp:
Millora dels conceptes tècnics, control, passi,
conducció, tir a porteria i regat.
Millora dels conceptes tàctics com a ocupació racional
de l'espai, moviments en atac i defensa, moviments en
superioritat, inferioritat, transicions, etc ...
Treballar dels valors educatius propis del futbol i
l’esport.
Metodologia basada en el joc com a eina per
ensenyar el futbol.

OBJECTIUS
Fomentar la pràctica esportiva des del vessant
més competitiva així com lúdica i formativa.
Desenvolupar els hàbits esportius com el joc net,
el joc en equip, l'autoestima, la superació dels
possibles contratemps, etc ...
Fomentar el companyerisme i els valors

INCLÒS EN ELS PREUS

DATES I HORARIS

Director Esportiu
Victor Rodriguez

Dates:
Entrenador Nacional, i coordinador futbol – 11 del club.

Altres entrenadors del club amb titulació

Directora de Lleure:
Pilar Medina
Coordinadora de diversos col·legis, menjador i activitats
extraescolars

NEN/A
:Nom..............................................................................
Cognoms........................................................................
Data de naixement ........................................................
Domicili.........................................................................
Població.....................................C.P..............................

Entrenaments esportius
Assistència mèdica
Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents

PERSONAL TÈCNIC

Cos tècnic futbol:

DADES

1ª SETMANA del 29 Juny al 3 de Juliol
2ª SETMANA del 6 al 10 de Juliol
3ª SETMANA del 13 al 17 de Juliol
4ª SETMANA del 20 al 24 de Juliol
*5ª SETMANA del 27 al 31 de Juliol
*L'organització es reserva el dret de no realitzar
la cinquena setmana,aquesta està supeditada a un
mínim de nens

Horaris:

Nom
pare/tutor/a..............................Mòbil.............................
Nom
mare/turor/a..............................Mobìl............................
Correu
electrònic.......................................................................
.
Altres telèfons d’interes.................................................
Documentació a presentar:
Full d’inscripció , fotocòpia targeta sanitaria,
fotocòpia DNI o llibre de familia-NOU: Declaració
responsable signada pels pares o tutors legals en el
qual l’infant reuneix els requisits de salut per poder
participar en l’activitat.
1 setmana 29 Juny al 3 de Juliol
2 setmana 6 al 10 de Juliol

Dilluns a divendres 09h a 13:30h
Monitors/es de lleure

3 setmana 13 al 17 de Juliol
Lloc:Instal·lacions municipals del
4 setmana 20 al 24 Juliol
C.D.Marianao Poblet
5 setmana 27 al 31 Juliol
Edats: Nens/es del 2006 fins el 2015
Signatura
Pagament En fer l'ingrés hauràs d'indicar el nom i
cognom del participant
IBERCAJA: ES63 2085-8110-74-0330209345

