III CAMPUS DE
FUTBOL I LLEURE

INSCRIPCIONS
Ja està obert el període d’inscripcions del
III Campus de futbol i lleure Cantonigròs – CP Sarrià 2015
La quota total a pagar és de 395€ Caldrà fer una
transferència, en concepte de reserva de la plaça, de
200€ abans del 25 d’abril al nº de compte de la caixa:

CANTONIGRÒS - C.P. SARRIÀ 2015

ES71 2100 0852 0802 0061 7297
Poseu com a concepte el nom i cognoms del participant
i la referència “III Campus Cantonigròs – CP Sarrià”.
Perquè la inscripció sigui vàlida, caldrà que envieu
escanejat per correu electrònic el full d’inscripció
(que podeu descarregar de la web)
juntament amb l’autorització signada, la fotocòpia
del DNI, la fotocòpia de la targeta sanitària (Catsalut)
i una fotografia del nen/a tamany carnet. La resta del
pagament de 195 € s’haurà de fer per transferència
abans del 10 de juny de 2015.

PLÀNOL

Colònies d’estiu
(del 28 de juny al 4 de juliol, 7 dies i 6 nits)

DESCOMPTE DEL 10% EN EL SEGON GERMÀ

En cas de no realitzar-se aquest segon pagament, la inscripció es
donarà per anul·lada i no es farà la devolució del pagament de la reserva.

Col·laboradors

PLACES LIMITADES
Per ordre rigorós d’inscripció

Si vols més informació, truca’ns!
Sergi · 636 75 93 93
Marc · 696 58 68 43
Telf. Club · 93 203 16 99
E-mail: campuscp@gmail.com

En un privilegiat entorn,
amb grans jardins, piscina exterior,
,
camp de futbol de gespa natural,
camp de futbol sala,
sala de tv, sales de tallers, etc.
Tot preparat per gaudir d’una gran
experiencia!

NOVETATS!

Activitats de lleure dirigides,
activitats alternatives, excursions
programades i clínics esportius

QUI SOM?

INSCRIU- TE!

LA CASA DE COLÒNIES

Sergi Díaz Ollé
Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
Títol de 1r i 2n nivell d'entrenador (RFEF), Mestre
d'Educació Física, professor de natació, responsable de
la secció de futbol i entrenador al centre educatiu
Agora International School Barcelona.

CAMP DE FUTBOL

Marc Fernández Juanmiquel
Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
Títol de 1r i 2n nivell d’entrenador de la RFEF.
Coordinador del Futbol Base i entrenador del Cadet A
del CP. Sarrià. Títol de Monitor de Lleure.

a 5’ caminant de la casa de
colònies, sense cap perill.
La utilització d’aquesta instal·lació
serà exclusiva pels jugadors
i participants del campus.

COS TÈCNIC
Estarà format per un director esportiu, Sergi Díaz i
un coordinador, Marc Fernández, juntament amb
altres especialistes del Futbol Base de l’entitat,
actualment en actiu i amb experiència en aquest tipus
de campus.

El camp és de gespa natural,

amb la col·laboracio:

+ info a la nostra web:

www.cpsarria.com

La casa de Santa María del Roure és una casa del segle
XVI, reformada fa dos anys. Disposa de totes les
comoditats per realitzar activitats a l’aire lliure com:
futool sala i esplanades on gaudir de la natura

PISCINA

Col·laboració Tècnica en l’entrenament de porters:
Adri Dobón, (escola de Soloporteros).

La piscina de la casa és de 16m
de llargada per 6m d’amplada i
1,60m d’alçada en tota la seva

QUÈ FEM?

normativa d’ús molt estricte per
garantir la màxima seguretat.

Aquest any organitzem el III Campus de Futbol i
Lleure Cant o n i g r ò s - CP Sarrià a Cantonigròs
(Osona) en format de colònies per a nens i nenes
d’entre 5 i 14 anys. Les dates escollides són del 28 de
juny al 4 de juliol (7 dies i 6 nits en pensió completa)

ACTIVITATS ALTERNATIVES

MATERIAL ESPORTIU

Les activitats alternatives del campus són molt variades i de temàtiques
diferents: des de jocs senzills a gincames esportives, des de la iniciació als esports

El material esportiu que se’ls hi donarà als nens i
nenes s’entregarà el dia de la reunió (15 dies abans
d’iniciar el campus) i consta del següent:

• 3 SAMARRETES D’ESPORT
• 2 PANTALONS D’ESPORT
• 1 PORTABOTES

E

APUNTA’T I VINE A GAUDIR AMB NOSALTRES
DEL III CAMPUS DE FUTBOL I LLEURE
CANTONIGRÒS – C.P. SARRIÀ 2015
AMB ELS TEUS AMICS I COMPANYS D’EQUIP
EN UN ENTORN NATURAL.

convivència fomentant en tot moment les relacions socials entre els
companys i companyes. Mai sense oblidar el nostre principal objectiu:
gaudir d’una bonica experiència mentre creixem com a persones i futbolistes!

