FULL D’INSCRIPCIÓ
Primer Cognom:
Segon Cognom:
Nom:
Data de naixement:
DNI:
Adreça
Municipi:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
E-mail:
Intoleràncies alimentàries o al·lèrgies:

AJUNTAMENT DE TORDERA

Segona camiseta del campus 4,50€
Setmana/es inscripció:

TOT EL DIA MATÍ I DINAR MATÍ
(8h a 18h) (8h. A 15h.)

CLUB PATÍ TORDERA

(8h a
13:30h)

Del 25 al 28/06
Del 01 al 05/07
Del 08 al 12/07
Del 15 al 19/07
Del 22 al 26/07
Del 29/07 al 02/08
· No es podran modificar les setmanes inscrites tret que hi
hagi places liures.

· Aquesta butlleta s’ha d’entregar abans del DIVENDRES 31
de MAIG, al coordinador del campus juntament amb el comprovant de pagament o diners en efectiu, fotocòpia DNI,
targeta sanitària i degudament emplenades les autoritzacions de sortides i drets d’imatge així com el comunicat
d'al·lèrgies i/o malalties. Trobareu aquests impresos a:

http://www.cptordera.cat/campus-cp-tordera-2019.

PAVELLÓ PARROQUIAL– TORDERA

Coordinació: Sergi Alonso tel. 630 44 20 99

OBJECTIUS
· El campus d’hoquei té com a objectiu la millora

Les inscripcions es realitzaran per setmanes i es poden escollir diferents modalitats:
TOT

MATÍ

MATÍ

EL DIA**

I DINAR***

(8h. a 13:30h)

(8h a 18h.)

(8h a 15h.)

1 Setmana

150€

2 Setmanes

en la tècnica, tàctica i qualitats dels nens/es. Es
pretén contribuir en el creixement personal com
a jugador o jugadora d’hoquei patins.

· Es combinarà l’entrenament i partits d’hoquei

amb altres activitats esportives com piscina,
bàsquet, futbol, beisbol i manualitats...

HORARIS

PREUS

9.00h.

Inici entrenaments

****

11.00h.

Esmorzar (entrepans, fruita, sucs..)

130€

100€

11,30h.

Partits

280€*

240€*

180€*

3 Setmanes

390€*

330€*

240€*

13,00h.

Dinar (càtering Vilanova)

4 Setmanes

480€*

400€*

280€*

14,00h.

Jocs

5 Setmanes

550€*

450€*

300€*

15,00h.

Piscina Municipal de Tordera

6 Setmanes

600€*

480€*

330€*

17.00h.

Berenar (Galetes, sucs, fruita, iogurt…)

E DAT S

* Aquests preus amb dte. s’aplicaran si es paguen la totalitat de les
setmanes en el moment de la inscripció

· Els nens i nenes es podran inscriure al campus

**El preu inclou, esmorzar, dinar, berenar i una camiseta del campus.

en edats compreses de 3 fins als 15 anys, essent condició indispensable que sàpiguen patinar.

CA L E N DA R I
· El campus es realitzarà des del 25 de juny al 2

d’agost.
· Les inscripcions es faran per setmanes:

***El preu inclou, esmorzar, dinar i una camiseta del campus.

MONITORS

DESCOMPTES

·

El grup de monitors està format per entrenadors i
jugadors d’hoquei. Hi haurà un entrenador exclusiu de porters.

·

Cada setmana ens visitarà en el campus un o diversos jugador d'OK Lliga, entrenadors i arbitres.

Per donar facilitat a les famílies que apuntin a més d’un nen/
a al campus, s’han establert els següents descomptes:

2a Setmana: De l’1 al 5 de juliol

15% dte. inscripció del tercer germà
El dte. s’aplicarà al germà inscrit a menys setmanes.

5a Setmana: Del 22 al 26 de juliol

F O R M A D E PAG A M E N T

6a Setmana: Del 29 de juliol al 2 d’agost

·

PLACES LIMITADES

No es podran modificar les setmanes inscrites
tret que hi hagi places lliures.

* Si algun pare/mare necessita deixar el nen/a a les
7,45h ho podrà fer sempre i quan avisi amb anel·lació.

Amb el preu de la inscripció, cada nen/a participarà en un sorteig de
material d’hoquei que es farà cada divendres entre els assistents al
campus durant aquella setmana.

10% dte. inscripció del segon germà

4a Setmana: Del 15 al 19 de juliol

17.00 a 18. 00h Recollida dels nens/es

****El preu inclou, esmorzar i una camiseta del campus.

1a Setmana: Del 25 al 28 de juny
3a Setmana: Del 8 al 12 de juliol

8.OO a 8, 45h Arribada (*)

·

En el moment de la inscripció en efectiu o transferència al núm.: La Caixa ES10 2100 3720 1821
0055 6192 (indicant com a referència el nom del
nen/a)
Les inscripció s’hauran de fer ABANS del DIVENDRES 31 de MAIG 2019.

M AT E R I A L
·

Equip complet d’hoquei marcat

·

Roba esportiva (jocs, desplaçament, piscina)

·

Bossa piscina: banyador, xancletes, tovallola, crema solar i maneguets qui ho necessiti.

