Inscripció
F.C.Masquefa

Campus d´estiu 2022

Nom i cognoms (Nombre y apellidos)

Adreça (Dirección)

Codi postal i Població (Código postal y Población)

E-mail

Data i Lloc de naixement (Fecha y Lugar de nacimiento)

D.N.I.

Número de targeta sanitaria (CIP)

Telèfon mòbil pare, mare o tutor legal

Número de compte on fer el pagament : ES93 0182 6759 2402 0169 5736
Cal lliurar el comprovant de pagament juntament amb la inscripció degudament emplenada a les oficines del club.
Les dades personals facilitades en aquest formulari estan protegides per la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.”

□ Setmana 1 (del 27/06 al 01/07)
□ Setmana 2 (del 04/07 al 08/07)
□ Setmana 3 (del 11/07 al 15/07)
□ Setmana 4 (del 18/07 al 22/07)
Preus del campus: 1 setmana: 50€, 2 setmanes: 90€, 3 setmanes: 130€, 4 setmanes: 165€

A emplenar pel club (A rellenar por el club)

Data:
Documentació necessària (Documentación necesaria):
Fotocopia D.N.I o Llibre de familia
Fotocopia targeta sanitària

Categoria:

En/Na__________________________________________ amb D.N.I:____________________
com a Pare/Mare o Tutor del jugador/a, sol·licito la inscripció al campus d´estiu del F.C.Masquefa i:

□ Autoritzo al F.C.Masquefa a que pugui fer fotos al meu fill/a per publicar-les a la seva pagina web, xarxes
socials i publicitat del Club.

Lloc i Data (Lugar y Fecha)

Campus d’estiu F.C. Masquefa 2022

Signatura (Firma) Pare/Mare o Tutor legal

INFORMACIÓ DEL CAMPUS D’ESTIU F.C.MASQUEFA

Que faran el nens/es al Campus d’estiu del F.C.Masquefa?
Exercicis de tecnificació, on el nen/a podrà millorar les seves habilitats.
Sortides pel poble: Crarc, piscina municipal…
Jocs d’aigua

Objectius de campus:
Presentem el campus com una activitat lúdico formativa. Orientada a l’aprenentatge i perfeccionament no només
com una activitat on adquirir un adequat desenvolupament dels diferents objectius i continguts de campus.

del futbol, si no també

Objectius generals:
-Participar en jocs i activitats establertes.
-Conèixer i valorar el cos per mitjà de l’activitat física.
-Adoptar hàbits d’higiene, alimentació, respecte als altres.

Material necessari:
Gorra, tovallola de piscina, roba i calçat esportiu, xancletes, banyador, roba de canvi i protector solar.

AVÍS IMPORTANT:
El nen / a que necessiti prendre medicació, haurà de lliurar-la el primer dia de l’activitat amb un document explicatiu amb les dosis diàries.
Si el nen/ a té algun tipus d’al·lèrgia, comuniqui-ho als responsables de campus.
Es recomana no portar diners ni objectes de valor, el club no es farà responsable.
Tot nen / a haurà de ser acompanyat fins el monitor en el lloc indicat.

Horari del campus:
-Entrada: 9:00h Cada nen/a serà recollit pel seu monitor assignat.
-Sortida: 13:00h
(Per un millor funcionament del campus, preguem respectin els horaris indicats.)
La ENTRADA es realitzarà per la porta principal (bar) i la SORTIDA per la porta que dóna accés a l’aparcament.

Responsables del campus: Jose María Peña : 607 50 06 73

