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CAMPUS DE TECNIFICACIÓ DE FUTBOL 

La progressiva obertura de les activitats i competicions esportives ens continua portant bones notícies. 

Els nostres jugadors/es, els més grans i els més petits, podran gaudir aquests propers dies de vacances 

escolars de Setmana Santa del Campus de Tecnificació de Futbol. 

Aquest campus va dirigit als futbolistes nascuts/des entre el 2015 i el 2009. 

Els dies 29, 30 i 31 de març i l’1 d’abril ens encarregarem que passin uns dies fantàstics tot practicant 

el seu esport preferit. 

Tenim places limitades així que afanyeu-vos i que no es quedin amb les ganes! 

INFORMACIÓ 

 Dates del Campus: 29, 30, 31 de març i 1 d’abril. 

 Horari: de 9:00 a 13:00 hores. 

ORGANITZACIÓ 

 Futbolistes agrupats segons categoria i/o nivell. 

 Grups d’entrenament de màxim 6 futbolistes. 

 Entrenadors del club. 

 Protocols d’actuació actualitzats davant de la Covid-19. 

HORARIS 

 9 a 11 hores: Entrenament de tecnificació ajustat a cada nivell formatiu. 

 11 a 11:20 hores: Esmorzar (alimentació saludable). 

 11:20 a 13 hores: Situacions tàctiques i competicions. 

PREUS  

 Preu: 44 € (pagament únic en el moment de la inscripció). 

 Aquelles famílies que preferiu no abonar l’import del Campus i que aquests 44 € es 

descomptin dels diners que l’entitat us ha de retornar en concepte de “beca i tancament 

d’entrenaments d’aquest curs 2020-2021” ho heu d’informar a la recepció del CEM en el 

moment d’omplir els documents de la inscripció. 
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INSCRIPCIÓ 

1. Dates de la inscripció: del 15 al 26  de març. 

2. Documents: 

1. Fitxa d’inscripció omplerta i signada pel pare/mare o tutor/a. 

2. Declaració Responsable per a les famílies d’inscrits menors d’edat . 

3. Fotocòpia targeta de la seguretat social. 

4. Facilitar les dades i signar les autoritzacions: d’imatge, sortida sols, qui vindrà a recollir 

l’infant. 

La inscripció no serà acceptada sense la entrega de tota la documentació omplerta i signada pel 

pare/mare o tutor/a. 

MESURES COVID-19 

 A l’arribada prendrem la temperatura als participants. A partir de 37, 3º no es permetrà 

l’entrada. 

 Protocols de neteja de mans abans i després de cada activitat així com desinfecció del 

material i els espais utilitzats. 

 A les activitats es mantindrà una distància de 2m entre participants i s’evitarà compartir el 

material.  

 Ús de mascareta obligatòria a tota la instal·lació per a tots els participants majors de 6 anys. Es 

recomana també en menors de 6 anys. 

 En el moment de la pràctica esportiva no serà obligatori l’ús de mascareta. 

Equip CEM Bon Pastor 

 

 

 

 

http://cngranollers.org/wp-content/uploads/Declaracio-Responsable-Campus-CNG.pdf

