
Club Futbol Palautordera

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sta. M. de Palautordera

CAMPUS MULTIESPORTIU 
I TECNIFICACIÓ DE FUTBOL

Camp de Futbol Municipal i Pista Poliespor iva 
de Sta. M. de Palautordera

Del 22 de juny al 31 de juliol
de 4 a 16 anys



TOT EL QUE NECESSITES SABER

Lloc: Al Camp de Futbol Municipal i a la Pista Poliespor iva de Santa Maria de Palautordera

Edats: de 4 a 16 anys

Dates: del 22 de juny al 31 de juliol, ambdós inclosos (6 set anes)

Horaris: de 9.00 a 14.00 hores // de 9.00 a 17.00 hores

Activitats: Multiespor ives (bàsquet, handbol, bèisbol, vòlei, hoquei, etc.), tecnifi cació de 
f tbol, piscina i sor ides (amb bicicleta, a peu, parcs d’avent ra, acampades, etc.)

Personal qualifi cat: llicenciats INEFC, Magisteri EF, ent enadors tit lats i
amb ex eriència al f tbol professional

Ser eis que s’ofereixen:
- Ser ei de BON DIA GRATUÏT 8.00 a 9.00 hores 
- Menjador en el tor  sencer (ser ei de càtering)

Reunió infor ativa: divendres 15 de maig a les 19.00 hores (a Can Rahull)

Inscripcions: del 16 de maig al 5 de juny a les ofi cines del Club,
amb horari de dilluns a  divendres de 17.00 a 20.00 hores.

Alt es dades d’interès:
- Personal qualifi cat: 
- Descompte del 10% per a ger ans en el preu
- Possibilitat d’assistència només les tardes de 15.00 a 17.00 hores (consultar disponibilitat)
- Dinar esporàdic: 6€/dia
- Sor ides incloses dins del preu
- Equipació per a tots els par icipants inclosa en el preu

Per a més infor ació: 
Ricard Titos: 651192736
E-mail: infocf alaut@g ail.com

Full d’inscripció

Nom ______________Cognoms  _____________________________
Adreça____________________________________ C.P.  __________
Localitat ____________________________ Província ____________
Telèfon fi x __________________ Mòbil  _______________________
Data de naixement ___/___/___ Categoria  ______ ______________
Talla d’equipació ______ e-mail ______________________________
Nª de setmanes ac  vitat:           1             2              3              4               5
Opció menjador:                Tots els dies              Dies alterns
Jugues a futbol?     Si         No      Saps nedar?       Si         No
Dades mèdiques a tenir en compte:

Important: Adjuntar Fotocòpies del DNI o Llibre de Família i Targeta 
Sanitària

*La direcció del Campus es reserva el dret de variar o adaptar les ac  vitats planifi cades 
en funció de la quan  tat de par  cipants i dels imprevistos.

TORN MIGDIA
9.00 a 14.00 h

55€
105€
155€
200€
245€
290€

TORN SENCER
9.00 a 17.00 h (dinar inclòs)

90€
165€
240€
310€
380€
440€

1 set ana

2 set anes

3 set anes

4 set anes

5 set anes

6 set anes


