
 

 

CAMPUS TECNIFICACIÓ  

ESTIU 2016 

El CF Mollet UE organitza el Campus Tecnificació de Estiu 2016 del 29 d’agost fins al 9 
de setembre (2 setmanes) al camp Municipal del Germans Gonzalvo de Mollet del 

Vallès. El Campus està dirigit per a nens nascuts des del 2002 fins el 2011. 

L’horari serà de 9h a 13:30h amb una aturada per esmorzar (s’ha de portar de casa o 
es pot comprar al bar) de 10.45h a 11.15h. 

Hi ha la possibilitat del servei d’acollida a les 8h (10 euros afegit a la setmana).   

També hi ha la possibilitat de servei de dinar de 13:30 a 15:30 (en el bar del club amb 

monitors, 10 euros afegit per dia). 

 

OBJECTIUS 

Els principals objectius del Campus de Tecnificació del CF Mollet UE son la diversió i 
l’aprenentatge. Durant les temporades es dóna poca importància a l’apartat 

coordinatiu/tècnic i es el moment ideal per potenciar aquests aspectes, sense deixar de 
costat els continguts cognitius/tàctics. El campus, coordinat pel responsable de futbol-7 

Marc Trasobares, estarà realitzat per entrenadors qualificats del club. 

 

VESTIMENTA I MATERIAL 

Els jugadors que s’apuntin al Campus de Tecnificació del CF Mollet UE han de venir a 

les sessions amb la roba d’entrenament (pantalons curts, samarreta, mitges i botes). A 
més, han de portar l’esmorzar i beguda.  

 

PREUS I INSCRIPCIO 

1 setmana 70 euros 

2 setmanes 120 euros 
 

2 germans (1 setmana) 100 euros 

2 germans (2 setmanes) 180 euros 
 

Per a inscriure’s al ‘Campus Tecnificació 2016 CF Mollet UE’ cal omplir les dades que 

sol·licitem a l’annex d’aquest full i presentar-ho a l’oficina del CF Mollet UE (demanar 
per Marc Trasobares o Vanessa Fabregat) o al correu marc-trasobares@hotmail.com. El 
pagament s’ha de fer en efectiu a l’oficina de coordinació del club  de 17.30 a 21 h. O 

bé per transferència al compte del BBVA:  ES0901828686070200071750 

 

 

https://www.bbvanetcash.com/SESKYOP/kyop_mult_web_pub/index.html


 

OMPLE EL FULL D’INSCRIPCIÓ 

 

DADES JUGADOR. 

Nom  

Cognom  

Data naixement  

Adreça  

Codi postal  

Població  

Província  

En quin equip jugues  

En quina posició t’agrada jugar  

 

DADES PARE/MARE/TUTOR. 

Nom  

Cognom  

DNI  

Telèfon contacte  

Correu electrònic  

 

MARQUEU L’OPCIÓ ESCOLLIDA. 

1 setmana 70 euros (del 29 d’agost al 2 de setembre)  
2 setmanes 120 euros (del 29 d’agost al 9 de setembre)  
2 germans (1 setmana) 100 euros (del 29 d’agost al 2 de setembre)  
2 germans (2 setmanes) 180 euros (del 29 d’agost  al 9 de setembre)  
 
 

 

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

 

 

 

Signatura del pare/mare/tutor  


