INSCRIPCIÓ

“Todos sueñan en marcar el gol perfecto, nosotros siempre soñamos en pararlo”
Ser porter és ser diferent, no només per vestir
desigual, sino per ser la posició més especialitzada
al camp de futbol.
Això fa necessari una formació especial.
¿Ets porter, ets diferent? Aquest és el teu lloc,
un campus fet per i para porters.

• Alex Ruíz (coordinador porters Cambrils
UCF i entrenador FCB Tecnificació)
• Leonci de Manuel (Entrenador porters FB
Hospitalet)
• Angel Blasco (ex-porter professional)
• Paco Rodri (ex-poter professional)
• Alberto Varo (porter FC Barcelona B)

Pensión complerta

440€

Tot el dia

310€

Sol entrenaments

220€

Nom i Cognoms
Adreça
Municipi

Codi Postal

Data Naixement

DNI

CATEGORIES
CAMPUS DE TECNIFICACIÓ

Categoria Pre-benjamí, Benjamí, Aleví
i Infantil.

CAMPUS DE PERFECCIONAMIENT

Categoria Cadet i Juvenil

Telèfon de contacte
Club de procedència
Nº Tarjeta Sanitària
Observacions

AUTORITZACIÓ PATERNA
Jo________________________________________________
amb DNI______________________como pare/mare/tutor legal
autoritzo a _________________________________________
a participar a les activitats organitzades al "CAMPUS DE
TECNIFICACIÓ DE PORTERS 2018"
Així mateix, autoritzo els responsables del campus a adoptar en
cas

d’extrema

urgència

les

decisions

medico-quirúrgiques

necessàries sota direcció facultativa competent i renuncio a exigir
cap responsabilitat

GRUP ESPECIAL TECNIFICACIÓ FEMENí

Talla
roba

Correu electrònic

• J.M. Figueres “Figo” (porter CD Tortosa)
• Entrenadors qualificats.

En pensió complerta
si el pagament és
abans del 6 de Juny
s’aplica un descompte
de 40€

per lesions que es puguéssin produir als

entrenaments que es realitzen al campus.
D’altra banda, declaro que el jugador/a no presenta cap dificultat
que impideixi una normal relació en comunitat, ni malaltia que li
impedeixi la pràctica de l’esport i certifico que està protegit amb les
vacunes assenyalades a la normativa sanitària vigent.
També SI / NO (encercleu el que correspongui) autoritzo a la

EQUIPACIÓ

organització del Campus a fer us de la imatge del noi/a amb la

Cada inscripció inclou dues equipacions de joc y una equipació de passeig.

única finalitat d’aparèixer a la web de la organització o al seus
reclams publicitaris i als mitjans de comunicació locals.
Cambrils, a
de
Firma pare/mare/tutor legal

www.campusporteros.es

2018

www.campusporteros.es

Informació - Inscripcions
Oficina del club al camp de futbol.
De dilluns a divendres, de 17:30 a 19:00 h.
Telèfon 648 05 21 63 (Álex Ruiz)
Internet
http://www.campusporteros.es
info@campusporteros.es
La reserva de la plaça es farà efectiva al
fer un ingrés de 150 € al compte
següent,
Indicant concepte PORTERS i posant el
nom del jugador. La resta de l’import es
farà efectiu abans del 25 de juny. Enviar
comprovant, junt amb nom del noi/a,
data de naixement i modalitat escollida
a: info@campusporteros.es

Organitza
Alex Ruiz
Leoni de Manuel

Gran èxit en anteriors edicions

Un gran equip tècnic

3 MODALITATS A ESCOLLIR
Pensió complerta - 440€**
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament.
Entrenaments
Tot el dia - 310€
Dinar.
Entrenaments
De 9 a 21h.

UN CAMPUS FET PER
Y PER A PORTERS

XI CAMPUS
S
R
E
T
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D

Un entorn privilegiat

Sol entrenaments - 220€
Entrenaments
* Totes les opciones inclouen esmorzar a mig matí.
** 40€ descompte reserva plaça abans del 6/6/18
Descompte d’un 20% segon germà en pensió complerta.

25 al 30 de juny 2018
CAMPS FUTBOL
CAMBRILS

