INSCRIPCIÓ AL CAMPUS DE FUTBOL

ESTIU 2017
CAMPUS DE
FUTBOL

Nom ................................. Cognoms .......................................................
Posició de camp ............................................. Edat ..............................
Telèfons de contacte ...............................................................................
Sap nedar? ............. Email .....................................................................
Modalitat: (selecciona la teva opció)
___ Campus complert: 300€

Del 26 de juny al 28 de juliol

___ Per setmana: 80€
___ Set 1: 26 - 30 de juny

___ Set 2: 3 - 7 de juliol

___ Set 3: 10 - 14 de juliol

___ Set 4: 17 - 21 de juliol

___ Set 5: 24 - 28 de juliol

Total setmanes: ..............................

Data límit d’inscripció:

10 de juny

Observacions
(règim alimentari, medicació, al·lèrgies, etc).
...................................................................................................................
...................................................................................................................
El pare, mare o tutor, certifica que la persona inscrita reuniex els
requisits necessaris de vacunació i es troba en perfectes condicions
físiques per assistir a les activitats esportives que es faran en el
Campus de futbol.
Signatura i DNI: .......................................................................................
L’import per l’assistència al campus s’abonarà a través del nº de
compte ES58 0182 3347 6402 0186 8110 BBVA (AE. ALWAYSOCCER)
indicant el nom del nen complert i lloc del campus.
Cal lliurar a les oficines del club el resguard de pagament i la fulla
d’incripció. Cal portar fotocòpia del Cat Salut del participant.
Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’interessat, podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
a les dades personals que consten en aquests fitxers. Autoritzo a l’associació esportiva Always soccer Barcelona a
utilitzar les imatges del meu fill/a per publicar-les en la web oficial http//www.alwaysoccer.com, revista o un altre mitjà
de publicitat que l’associació consideri adequats, sense que impliqui un dret de remuneració o benefici económic a
favor de l’afectat. L’import que entregueu, per poder participar en aquesta activitat, va destinada integrament a la
quota anual com a soci de l’associació.

Per a nens i nenes

de 6 a 14 anys
Al camp de futbol del Palamós

Apunta’t

les setmanes
que vulguis!

Horari

de 9 a 13h
*Servei d’acollida 30’ abans i després

Organitzat per:

+INFO:
626 43 37 79
Col·labora:

Ajuntament de Palamós

LA FORMACIÓ, EL MÉS IMPORTANT

DIRECTOR DEL CAMPUS

L’objectiu del Campus és la formació dels nens, fomentant un bon ambient
de treball incidint en els aspectes d’ordre, responsabilitat i relació social.
L’esport és un mitjà socialitzador molt important en els nens en etapa de
creixement.
A nivell futbolístic treballarem els aspectes tècnics i sobretot tàctics, de
conducció, passada, control, regat i tir, el desmarcatge, la creació d’espais...
El campus, també està obert a porters, treballarem amb la mateixa metodologia que a la nostra escola de porters Tommy N’Kono.

XAVI DIAZ
Mestre d’educació física / UEFA A
Responsable audiovisual del futbol base del RCD Espanyol

QUE OFERIM?
· Entrenaments de tècnica individual
· Entrenaments de tàctica individual
· Activitats d’aigua
· Sala de vídeo i descans
· Xerrades relacionades amb el futbol
· Dues samarretes tècniques i pantaló curt
· Premis i sortejos
· Cloenda especial pel campus

COORDINADORS DEL CAMPUS
POL PLANAS
Llicenciat en CAFE / UEFA A
Responsable de tecnificació
OTGER CANALS
Llicenciat en CAFE / UEFA A
Entrenador U.E. Engordany (1era divisió Andorrana)

ENTRENADORS
Entrenadors especialitzats en futbol, amb titulacions de MEF, INEF, UEFA
A, UEFA PRO i també amb entrenadors del club Palamós.

QUE CAL PORTAR?
· Roba d’entrenament: botes, mitgetes, pantalons, samarretes, sudadera i bambes.
· Necesser: estris de neteja, dutxa i roba de recanvi.
· Banyador, xancletes, crema solar i gorra.
· Esmorzar.

@alwaysoccerbcn

EXEMPLE DE DIA
9:00 - 10:30 Futbol tècnic
10:30 - 11:00 Esmorzar
11:00 - 12:00 Futbol tàctic / Platja
12:00 - 13:00 Jocs competició

PREUS

E
PASNS HO
S
GEN AREM
IAL
!

Horari de 9 a 13h. (Servei d’acollida 20 min. abans i després).
· Campus complert: 300 euros. (5 setmanes).
· Preu per setmanes: 80 euros (apunta’t les que vulguis!).
- Germans: 10% de descompte.
· Tots els assistents al Campus estaran assegurats. En cas d’accident serà
traslladat a l’hospital més pròxim. En tots els casos s’utilitzarà la targeta
sanitària del nen, que haureu d’haver entregat amb la inscripció.

