
 

 

CAMPUS TECNIFICACIÓ NADAL 2014 

El CF Mollet UE organitza el Campus de Tecnificació Nadal 2014 els dies 29, 30 i 

31 de desembre i el 2 de gener al camp Municipal del Germans Gonzalvo de 

Mollet del Vallès. El Campus està dirigit per a nens nascuts des del 2000 fins el 
2010. 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 afegit per nen). El Campus de Tecnificació Nadal 2014 CF Mollet UE 

està dirigit pel coordinador Otger Canals.  

Com a NOVETAT enguany diferents jugadors d’equips juvenils de clubs de la 
Primera Divisió faran màster class al Campus de Tecnificació Nadal 2014. 

   

OBJECTIUS.  

Els objectius del Campus de Tecnificacfió Nadal 2014 del CF Mollet UE 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 jugador en funció de la seva edat i nivell; i educar mitjançant l’esport.  

 

VESTIMENTA I MATERIAL. 

Els jugadors que s’apuntin al Campus de Tecnificació Nadal 2014 CF Mollet UE 
han de venir a les sessions amb la roba d’entrenament (pantaló, samarreta i 

botes). A més, han de portar l’esmorzar i beguda.  

 

PREUS. 

1 jugador 60 euros   / dos germans 100 euros / tercer germà Gratis   

  

 

REQUISITS.  

Per a inscriure’s al Campus de Tecnificació Nadal 2014 CF Mollet UE cal omplir 

les dades que sol·licitem a l’annex d’aquest full i presentar-ho a l’oficina de 
coordinació del club (demanar per Otger Canals o Sandra Libori) o al correu 

otgercanals@hotmail.com. El pagament s’ha de portar en efectiu a l’oficina de 
coordinació del club o al número de compte BBVA 0182 8686 01 0200076977 

(posant en concepte CAMPUS i NOM I COGNOM del jugador).  

 

 



 

 

OMPLE EL FULL D’INSCRIPCIÓ 

 

DADES JUGADOR. 

Nom  

Cognom  

Data naixement  

Adreça  

Codi postal  

Població  

Província  

En quin equip jugues  

En quina posición t’agrada jugar  

 

DADES PARE/MARE/TUTOR. 

Nom  

Cognom  

DNI  

Telèfon contacte  

Correu electrònic  

 

MARQUEU L’OPCIÓ ESCOLLIDA. 

 4 dies 

1 JUGADOR 60 euros  

2 GERMANS 100 euros  

3 GERMANS 100 euros  

Servei acollida  

 

Jo, ___________________________________, autoritzo a l’organització del 
Campus Tecnificació Setmana Santa del CF Mollet UE a agafar imatges 

audiovisuals del meu fill _____________________________. 

Signatura del pare/mare/tutor  


