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Campus Nadal  

 

 
 
OPCIONS I PREUS: 
 

 
 
Els seus objectius són treballar els continguts i consignes adaptats a l’edat de 
cada nen, fomentar l’interès i la pràctica del futbol dins d’un àmbit 
professional, educatiu i lúdic, millorar les accions tècniques-tàctiques dels 
assistents,  treballar específicament amb el nen, en funció de la seva edat i 
nivell del jugador, campus de porter específic, etc.  

 
Per a inscriure’s al Campus de Nadal del club només cal omplir, abans del 27 de 
desembre, les dades     que  sol·licitem a l’annex d’aquest full i presentar-ho a  

l’oficina d’administració del club (demanar per Sandra). 
 
Vestimenta: els nens i nenes han de venir amb la roba d’entrenament (pantaló, 
samarreta i botes). 
 
Material que cal portar: esmorzar i beguda. 
 
Pagament: el pagament s’ha de realitzar en efectiu, a l’oficina d’administració 
del club (Sandra).   
 
Per a més informació us podeu adreçar a l’oficina de coordinació del club i 
preguntar per Otger Canals (de 17 a 20.30 h.) 
 
 

Un jugador  50 € 

Dos germans  80 € 
Inscripcions abans 

13 desembre 
Tres germans  90 € 

Un jugador  60 € 

Dos germans  90 € 
 

Inscripcions fins 
27 desembre  Tres germans  100 € 

 
Servei d’acollida  (de 8 a 9h.) => 10 € per nen o nena 

 

El CF Mollet UE organitza durant les vacandes d’hivern el Campus de Nadal 
que tindrà lloc els dies 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener. El Campus està 
dirigit per a nens nascuts des del 2000 fins el 2008. L’horari serà de 9h a 13h 
amb una aturada per esmorzar (s’ha de portar de casa) de 10.45h a 11.15h. 
Hi ha la possibilitat del servei d’acollida a les 8h (10 euros extra per nen).  El 
Campus Nadal CF Mollet UE està dirigit pel coordinador Otger Canals i tots 
els que vulguin apuntar-se s'han de dirigir al correu otgercanals@hotmail.com.
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OMPLE EL FULL D’INSCRIPCIÓ 
 
Dades del participant 
 

Nom  

Cognoms  

Data de naixement  

Adreça  

Codi Postal  

Població  

Província  

En quin equip jugues?  

En quina posició t’agrada jugar?  

 
Dades del pare/mare/tutor 
 

Nom  

Cognoms  

DNI  

Telèfon mòbil 
pare/mare/tutor 

 

Correu electrònic 
pare/mare/tutor 

 

 
Marqueu l’opció escollida 
 

 
 

Jo, ___________________________________, autoritzo      a l’organització del Campus Nadal 
de futbol  del CF Mollet UE a agafar imatges audiovisuals del meu fill 

_____________________________.  
 

Signatura del pare/mare/tutor 

Un jugador  50 € 

Dos germans  80 € 
Inscripcions abans

13 desembre 
Tres germans  90 € 

Un jugador  60 € 

Dos germans  90 € 
 

Inscripcions fins 
27 desembre  Tres germans  100 € 

 
Servei d’acollida  (de 8 a 9h.) => 10 € per nen o nena 

 


