
Nom 

Cognoms

Data de naixement 

Adreça

Població Club o Escola

E-mail de contacte 

Telf. de contacte

Indiqueu les setmanes

Durant el Campus es faran fotogra�es de les activitats per ser 
utilitzades en documentació, web o altres. En cas que els inscrits 
tinguin interès en preservar la seva imatge (llei 5/1982, 5 de maig, 
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia 
imatge) cal que ho comuniqueu a l’organització.
La persona inscrita (pare, mare o tutor) dóna el seu consentiment per 
tal que les seves dades personals s’incorporin al corresponent �txer 
de dades del Campus JR7, autoritzant a aquest el tractament de les 
mateixes per la seva utilització en relació al desenvolupament i 
execució de les nostres operacions i serveis, aixi com ofertes i 
publicitat, en la forma i amb les limitacions de la llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, sobre protecció de dades de carácter personal. La 
persona inscrita queda informada dels seus drets d’accés, recti�cació 
i cancelació de les seves dades personals en els termes previstos en la 
llei.
Autoritzo al meu �ll/a a participar en les activitats del Campus Futbol 
Sala Javi Rodriguez & At. Català, manifesto que és apte/a per a la 
pràctica esportiva, i autoritzo que en cas de precisar assistència 
mèdica pugui ser traslladat a un centre mèdic per l’organització del 
Campus.

Indiqueu la talla de l’equipació

Setmana 1 2 3 4 5

Tot el dia

Matins

ATLÈTIC CATALÀ & JAVI RODRIGUEZ

Full d’inscripció
OFICINES DEL CLUB ATLÈTIC CATALÀ

Tel. 687 19 50 30
campusjavirodriguez7@gmail.com

Portar o enviar aquest full d’inscripció ben 
emplenat, una fotocopia del DNI i de la tarjeta 
sanitária de la Seguretat Social i el justi�cant de 
pagament. (Número de compte: 
ES4400811768200001007911)
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Informació i Inscripció

Organitza

Col.laboren

Patrocinen



Del 29 de juny al 3 de juliol
Del 6 al 10 de juliol
Del 13 al 17 de juliol
Del 20 al 24 de juliol
Del 27 al 31 de juliol

De dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 17:30h. 
Opció de 8:30h acollida gratuïta

Pavelló Can Banús, C/ Sants Màrtirs s/n 
Vilassar de Dalt (BCN)

 
Una hora d’estudi diària
Entrenaments, activitats, jocs en ANGLÈS

Dues equipacions completes (inclosa 
en el preu)

Una sortida setmanal (inclosa 
en el preu)

Aprendre i desenvolupar els fonaments tècnics i 
tàctics del futbol sala a nivell individual i col•lectiu.
Gaudir d’activitats recreatives que aportin l’adqui-
sició de valors i diferents tipus d’experiencies
Desenvolupament de l’educació integral del 
jugador a través de valors com el joc en equip, la 
companyonia, el fair play, els bons hàbits alimen-
taris i d’higiene.

Monitors titulats en futbol sala i en el lleure

Dates

TOT EL DIA

1 set 150€ 125€ 120€ 100€

2 set 250€ 225€ 200€ 175€

3 set 325€ 300€ 275€ 250€

4 set 400€ 370€ 350€ 300€

5 set 400€ 370€ 350€ 300€

TOT EL DIA
(Jugadro/a Club) MATI

MATI
(Jugadro/a Club)

Preus del Campus

Horari

Espai

Novetats

Material

Sortides

Objectius

• Assistència sanitària
• Sessions diàries de tecnifica-
ció, competicions internes, 
sessions audiovisulas i xerrades 

Què oferim

amb profesionals de l’esport
• Entrenament específic per a porters
• Activitats recreatives: jocs tradicionals, orienta-
ció, cooperació, activitats aquàtiques i piscina
• Sortides lúdic recreatives
• Fruita, begudes i assesorament nutricional
• Assegurança de responsabilitat civíl i accidents.
• Diploma al finalitzar el campus
• Diversió, entrenament i moltes sorpreses…
• I sobretot, la preséncia de JAVI RODRÍGUEZ i 
altres profesionals de l’esport.

Monitors


