Direcció Esportiva:
David Fernández i Diego Guirado, directors de les escoles de futbol del Club Esportiu
Vila Olímpica. Les activitats de platja i piscina estaran supervisades per l'Alex Corres,
entrenador nacional superior de waterpolo i natació.
Torns:
1er. torn: 26-30 juny
2on. torn: 03-07 juliol
3er. torn: 10-14 juliol
4rt. torn: 17-21 juliol
5è. torn: 24-28 juliol
6è. torn: 04-08 setembre
Horaris:
Jornada completa: 9 a 18h (de 8 a 9h hi ha un servei de custòdia gratuït)
Mitja jornada:
9 a 14h (de 8 a 9h hi ha un servei de custòdia gratuït)
Llocs:
Camp de futbol Nou Agapito Fernández - Mar Bella (Ronda Litoral amb Bac de Roda)
Camp de futbol Clot de la Mel – Andrade, 40
A qui va adreçat:
Nens i nenes del 2002 fins al 2013 que vulguin gaudir d'un estiu diferent i divertit al
voltant d'un esport tan complet com el futbol.
Objectiu:
Millorar la tècnica individual de l'esport del futbol amb exercicis de tecnificació intensiva
i tàctica, reforçant l’aprenentatge adquirit als entrenaments regulars de la temporada.
Preus per torn Jornada Completa:
-

Un participant sol:
Total torns contractats

Nascuts 2011-2012

Resta d’anys

4
3
2
1

89€
96€
108€
134€

116€
125€
142€
156€

-

Dos o més germans:
Total torns contractats

Nascuts 2011-2012

Resta d’anys

4
3
2
1

73€
78€
86€
108€

95€
101€
115€
127€

Preus per torn Mitja Jornada : 88€
Menjar:
El preu del torn inclou només el dinar. Cada participant haurà de portar l’esmorzar de
casa. És molt important que quan vingueu a recollir als participants de jornada completa
porteu el berenar ja que surten amb gana després d’un dia de campus.
Sortides:
Tots els dijous es planificarà una sortida per tots els participants. Els destins seran
lúdics i seran: T1 Isla Fantasia, T3: Marineland, T2 y T6: Open Camp, T4:Ocio Aventura
/ Aquadiver. T5: La Bassa .
El preu de la sortida s’anunciarà amb temps. Els nens o nenes que no vulguin anar a la
sortida podran quedar-se fent activitats al camp de futbol.
Lliurament de recordatoris:
L'últim dia de cada torn es faran partidets d’exhibició i es lliurarà a cada participant una
placa record d’assistència al Campus.
Material:
Cada participant rebrà el següent material esportiu (independentment del nombre de
torns) que haurà de marcar amb el nom i cognoms:
o 2 samarretes
o 2 pantalons
o 2 mitgetes
Cada participant haurà de portar de casa seva el següent material:
o Tovallola de platja/piscina
o Vestit de bany
o Xancletes
o Crema de protecció solar
o Casquet de bany i ulleres per la piscina per als participants del Clot de la Mel (si cal
taps per les orelles)
o Gorra

Accidents:
En cas d’accident portarem al participant al servei d’urgències de l’Hospital més proper.
És imprescindible que adjunteu una fotocòpia de la targeta de salut al fer la inscripció.
Al camp tindrem una farmaciola de primers auxilis per casos d’accidents lleus.
Medicaments:
Indiqueu ben clarament si el participant ha de prendre algun medicament i a quina hora
ho ha de fer. L’entrenador responsable del seu grup s’encarregarà de que compleixi
amb el tractament mèdic.
Protecció solar:
Tots els nens vindran de casa amb la protecció solar ja posada per estalviar qualsevol
ensurt amb possibles cremades produïdes per l´exposició al sol.
Cada nen haurà de portar a la seva bossa crema suficient per si cal posar-ne més al
llarg del dia. Els entrenadors estaran especialment conscienciats d’aquest assumpte i
recordaran o ajudaran a posar crema de protecció solar quan vegin que al participant li
fa falta.
Sessió informativa:
El proper dia 14 de juny a les 18h a la seu dels Castellers de Barcelona al carrer
Bilbao,212 informarem exhaustivament als assistents de tots els aspectes rellevants
del Campus.
Instruccions per la inscripció:
1) Emplenar degudament i signar el full d’inscripció.
2) Fer l’ingrés al banc si no és soci del club. Cal adjuntar el comprovant a la
documentació.
3) Lliurar la documentació per correu electrònic a admin@cevilaolimpica.com
Una vegada formalitzada la inscripció, s’enviarà un correu electrònic de confirmació per
part del club.
Més informació: Srta. Salomé – 93.390.92.15 – admin@cevilaolimpica.com
Les inscripcions les farem per rigorós ordre de recepció de la documentació fins a un
màxim de 120 participants per torn.

Porters Agapito Fernández

De conformitat al que disposa la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, l’informem
que totes les dades personals facilitades a la Associació Club Esportiu Vila Olímpica, també les de salut, seran incorporades als fitxers
de l’Associació, amb domicili a la Pl. Tirant lo Blanc, 3, baixos, 08005 de Barcelona. Els fitxers estan degudament inscrits davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i tenen per finalitat la gestió administrativa dels beneficiaris, contacte i l’enviament
d’informació que pugui ser del seu interès.
L’interessat, els seus pares, tutors, representant legal, consenteixen que la seva imatge pugui aparèixer clarament identificable en els
mitjans de difusió de l’Associació: web, xarxes socials, mitjans de comunicació reproducció, transformació, distribució i comunicació
pública de la gravació o imatges captades durant els esdeveniments i activitats en les que hi participi el Club, en partits, etc. y sempre
vinculada a les finalitats pròpies de l’entitat. Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant un escrit a
la Associació Club Esportiu Vila Olímpica, al domicili indicat o enviant un correu a contab@cevilaolimpica.com
Nomicognoms

Signatura

Data

