Inscripció Campus Fundescam

Informació important

Nom: .....................................................................................
Cognoms: ..............................................................................
Data de naixement: ............... Targeta sanitària:.................
Codi postal: .......................... Població: .............................
Adreça: .................................................................................
Mare / Pare / Tutor: ................................................................
Telèfon: ................................ Mail: ....................................
Talla: 4XS ❏ 3XS ❏ 2XS ❏ XS ❏ S ❏ M ❏ L ❏
Sap nedar? SÍ ❏ NO ❏
Té alguna al·lèrgia? SÍ ❏ NO ❏
Quina? ...................................................................................
Pren algun medicament? SÍ ❏ NO ❏
Quin?.....................................................................................

Per reservar plaça:
· Cal omplir la inscripció (a mà o via internet).
· Adjuntar una fotocopia de la targeta sanitària.
· Fotocòpia de l’ingrés de la paga i senyal de 150€.
· Número de compte: ES49 2100 0118 3602 0020 8664.

MULTIESPORT
FEC Vall del Ter

Formalització de la inscripció:
· Entrega a mà: a les oficines del camp de futbol o a qualsevol
dels coordinadors de la FUNDESCAM.
· Per internet al web www.fundescam.cat (apartat Campus
Esportiu / Inscripcions Campus).
· Enviar al mail de la Fundescam fundacio@fundescam.cat
· Enviar a l’apartat de correus, 23, 17867 Camprodon.
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Preus del campus
MODALITATS EXTENSIVES: FUTBOL, BÀSQUET i PATINATGE
Horari

PREUS CAMPUS MODALITAT EXTENSIVA:
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Dinar un dia: 10€
Servei de bus des de Sant Joan: 50€. Des de Sant Pau: 25€.
Horari matí: 15 places. Horari de tot el dia: 60 places.

Horari matí: 15 places. Horari de tot el dia: 60 places.
Dinar un dia: 10€
Servei de bus
St. Joan de les Abadesses: 50€ ❏ St. Pau de Segúries: 25€ ❏

DESCOMPTES
Per a cada germà/na: 10% de descompte.
Jugadors/es de la Fundescam: 10% descompte no acumulables.
Participants al campus de la Fundescam 2016: 10% descompte
no acumulables.
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www.fundescam.cat · fundació@fundescam.cat
David Martí: 677 125 641 · davidmartisantoro@gmail.com
A les oficines del club al Camp de Futbol de Camprodon.
De dilluns a divendres de 18.30 h a 21.00 h.

Organitza:
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✁

Per a més informació

P

AUTORITZACIONS (MARCAR AMB UNA X)
❏ Que pugui participar de les activitats programades del
campus, anar a la piscina i a les sortides (transports amb
autocar).
❏ Ús dels drets d’imatge del meu fill/a, de forma responsable
per part del campus.
❏ A prendre decisions medico-quirúrgiques, en cas de
necessitat, sota la direcció facultativa pertinent.
❏ Permís de transport en cotxe particular en cas de necessitat.

FUTBOL
BÀSQUET
PATINATGE

FUN

MODALITAT A ESCOLLIR (MARCAR AMB UNA X)
CAMPUS MULTIESPORT - ESPECIALITAT FUTBOL
CAMPUS MULTIESPORT - ESPECIALITAT BÀSQUET
CAMPUS MULTIESPORT - ESPECIALITAT PATINATGE
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COMERCIALIZADORA

NDESCAM

Ajuntament
de Camprodon

Consell Comarcal
del Ripollès

Cooperativa
P. F. Elèctric
de Camprodon

Campus multiesport
juliol 2018
La FUNDESCAM - FEC VALL DEL TER es dedica a promoure
oferta esportiva per a nens i nenes al llarg de l’any. En la temporada estival proposem un campus multiesport per seguir amb la
pràctica esportiva desenvolupada durant l’any, per provar nous
esports i per passar-ho d’allò més bé.
Des de la Fundescam, creiem en la pràctica esportiva com a mitjà de benestar i en la formació integral del nen/a amb el desenvolupament esportiu, promovent tots aquells valors implícits en
l’esport.

Desenvolupament del campus
Modalitats
extensives
ADREÇAT A:

Nens i nenes nascuts entre el 2004 i el 2012
(ambdós inclosos).

CALENDARI:

2 setmanes: del 16 al 27 de juliol de 2018.

HORARI:

De 9.00 h a 19.00 h.
Servei de guarderia a partir de les 8.30 h.

ESPORTS:

Modalitat a escollir + altres esports i activitats.

QUÈ OFERIM:

• 2-3 sessions diàries en l’esport escollit.
• Tecnificació mitjançant entrenaments
individualitzats o grups reduïts.
• Activitats complementàries de caràcter
lúdic i esportiu.
• Suc i fruita a mig matí, dinar i fruita a mitja
tarda.

Modalitats del campus
El campus multiesport està dissenyat per satisfer les necessitats esportives dels nens i nenes, per això ofereix diferents
modalitats segons preferències. La diferencia entre modalitats
recaurà en les tasques de l’especialitat, la resta de campus es
conviu com un únic, ajuntant nens i nenes de diferents modalitats per participar a les diferents activitats segons edat.
Oferim les següents modalitats:
• Especialitat futbol.
• Especialitat bàsquet.
• Especialitat patinatge.

FUTBOL, BÀSQUET I PATINATGE

OBJECTIUS:

• Aconseguir una millora tant individual
com col·lectiva en l’esport seleccionat.
• Fomentar valors implícits en l’esport, com
el respecte, la convivència, el treball en
equip, l’amistat, etc.

Serveis extres
Servei d’autobús: oferim un servei d’autobús per tal de connectar Camprodon, seu on es desenvolupa principalment el campus, amb la població veïna de Sant Joan de les Abadesses.
Línia de bus diària: únicament de matí i tarda (sortida de Sant
Joan de les Abadesses: 8.30 h. Tornada a partir de les 19.00 h).
Objectiu: que el transport no sigui un obstacle per tal que el
nen/a pugui gaudir de l’experiència al campus.
El servei de bus té un cost addicional sobre el preu del campus
de 50€. Possibilitat de parada a Sant Pau de Segúries, 25€. Preus
per a les dues setmanes.
Servei de guarderia: de forma gratuïta, possibilitat de deixar els
nens i nenes participants del campus amb els monitors a partir
de les 8.30 h.

Instal·lacions del campus
Totes les activitats que realitzaran els nens i nenes de les diferents modalitats del campus es desenvoluparan principalment a
les instal·lacions de la zona esportiva de Camprodon: camp de
futbol, pavelló d’esports i piscina municipal.
També utilitzarem els serveis de la casa de colònies Bastiments
Aventura-Torre del Coll, on els nens i nenes gaudiran de zona de
menjador i zona d’esbarjo tant interior com exterior.
Realitzarem sortides a diferents pobles de la comarca del Ripollès, per canviar d’ambient i seguir practicant esport.

Activitats del campus
Sessions d’entrenament: de caire específic sobre l’esport escollit
(2-3/dia). Tecnificacions a porters i jugadors individuals (especialitat futbol).
Piscina: cada dia, temps per passar-ho bé i desconnectar.
Acampades: durant el transcurs del campus, es farà una acampada.
Activitats d’aventura: a càrrec de l’empresa Bastiments Aventura: caiac, multiaventura, quads, tirolines, tir amb arc, etc.
Excursions: realitzarem diferents excursions per conèixer l’entorn
de la Vall del Ter i comarca.
Jocs i esports variats: ens introduirem a
altres esports mitjançant jocs adaptats.
Gimcanes: tant pel propi poble de
Camprodon, com per altres pobles,
tot realitzant proves de caràcter lúdic.
Jocs de nit: dies d’acampada.
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