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INFORMACIÓ CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU 2020
OBJECTIUS DEL CAMPUS
•

Transmetre tota una sèrie de valors positius i formatius a través de l’activitat esportiva.

•

Aprenentatge i millora del futbol sala.

•

Potenciar la diversió i el bon ambient per a tots els nens.

•

Potenciar el treball en grup i la cohesió.

•

Potenciar uns bons hàbits saludables.

ACTIVITATS
•

Col·laboració durant tot el Campus amb Santi Gea, seleccionador nacional de Catalunya.

•

Sortides i excursions a l’aire lliure.

•

Futbol Sala, jocs esportius, lúdics i recreació aquàtica.

•

Crossfit adaptat per nens.

HORARI
•

De 9:00 a 14:00h

•

No hi haurà servei de dinar ni d’acollida aquest any.

QUI S’HI POT INSCRIURE?
•

Tots els infants nascuts entre 2003 i 2015, ambdós inclosos, formin part o no del Club.

•

Les activitats estan organitzades per grups segons l’edat.

•

Les places s’assignaran per estricte ordre d’arribada.

ESPAIS
•

Al Poliesportiu Ugalde.

•

A la piscina municipal exterior de Sant Joan Despí.

•

A la pista esportiva del Parc de la Fontsanta i a les zones verdes del Parc.

•

Al Box esportiu del Crossfit Sant Joan Despí.
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MATERIAL A PORTAR
•

Roba i calçat esportiu (futbol sala), gorra i crema solar.

•

Roba de recanvi per la piscina i per dutxar-se, banyador, tovallola, xancles, sabó (en cas que
es pugui fer ús dels vestidors).

•

Esmorzar (entrepà, ampolla d’aigua freda, sucs, fruita, ...)

ACCIDENTS
•

El Campus i els nens estan coberts amb una assegurança mèdica i de responsabilitat civil, en
cas d’accident lleu es comunicarà al pare al acabar el dia, en cas que sigui més greu es
trucarà a una ambulància i s’avisarà als pares o tutors del nen/a.

ENTREGA I RECOLLIDA DELS NENS / NENES
•

S’entregaran i es recolliran en dues zones d’accés diferents del Poliesportiu Ugalde.

•

En cas que un dia no vingui el pare/mare o tutor legal del nen, es necessitarà una autorització
firmada d’aquests per poder recollir-lo.

•

En cas d’arribar tard, cal avisar al Director Esportiu, l’Axel Tubau (679114900).

INSCRIPCIONS
•

Es pot realitzar la inscripció al Poliesportiu Ugalde de Sant Joan Despí (carrer Sant
Martí de l’Erm 21 s/n) a partir del dilluns 15 de Juny fins el divendres 26 de Juny de
17h a 20h.

•

Les places són limitades (un màxim de 70 nens i nenes per setmana).

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ENTREGAR
•

Fotocòpia del carnet de vacunació del nen/a.

•

Fotocòpia de la targeta sanitària.

•

Fotocòpia del DNI del pare/mare i del nen/a.

•

Omplir i signar la declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia
generada per la COVID-19 (Document de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya).

•

Omplir i signar l’autorització d’imatge del nen/a.
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MESURES I PROTOCOLS DE SEGURETAT COVID-19
•

Les activitats es faran seguint les indicacions de prevenció que fixen les autoritats sanitàries.

•

Entre altres mesures de protecció i seguretat, s’establirà una ràtio de 10 nens per grup.

•

Cada grup tindrà un tècnic assignat i els nens de cada grup només interactuaran entre ells, no
es deixarà la interacció amb altres grups durant la setmana.

•

Cada grup tindrà un espai assignat per fer les activitats.

•

Es realitzarà un control de temperatura a tots els nens i nenes a l’inici de la jornada.

•

Es limitarà l’ús de material i s’assegurarà la desinfecció del que s’utilitzi.

•

S’habilitaran diferents espais per fer les entregues i recollides dels nens, que es
realitzaran amb mascareta (cada nen/a haurà de portar la seva mascareta des de
casa).

•

A més, hi haurà un responsable de seguretat i higiene del campus i també diferents punts
amb gel hidroalcohòlic per facilitar el rentat de mans.

ALTRES TEMES D’INTERÈS
•

Pàgina web oficial del Club: www.santjoandespicfs.cat

•

Instagram oficial del Club: santjoandespicfs

• Facebook oficial del Club: Sant Joan Despí Club Futbol Sala (@santjoandespiclubfutbolsala)

AVÍS IMPORTANT! EL SANT JOAN DESPÍ CFS ES
RESERVA EL DRET DE CANCEL·LACIÓ DEL
CAMPUS PER QUALSEVOL PROBLEMA AMB LA
PROTECCIÓ I SEGURETAT DELS SEUS
INTEGRANTS O PER CAUSA DE FORÇA MAJOR.
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FITXA D'INSCRIPCIÓ CAMPUS D’ESTIU 2020
FOTOGRAFIA
NOM..........................................................................................................................................
1ER COGNOM..........................................................................................................................
2ON COGNOM..........................................................................................................................
DATA NAIXEMENT.............../................./.............. DNI............................................................
LLOC DE NAIXEMENT.........................................................................................................................................
ADREÇA................................................................................................................. C.P........................................
LOCALITAT........................................................ CENTRE ESCOLAR / CLUB....................................................
NÚM. TARGETA SANITÀRIA................................................................................................................................
AL·LÈRGIES CONEGUDES..................................................................................................................................
NOM PARE I MARE / REPRESENTANT...............................................................................................................
TELÈFONS CONTACTE........................................................................................................................................
E-MAIL................................................................................................................................... TALLA....................

Nota: Cal adjuntar una fotografia mida carnet –
fotocòpia DNI pare/mare i del jugador/a – fotocòpia targeta sanitària del jugador/a.

NOM PERSONA SOL·LICITANT / PARE / MARE / TUTOR/A

DNI
SIGNATURA

SIGNATURA DEL JUGADOR/A

Sant Joan Despi,______________________de_______________2020
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SETMANES, HORARI I PREUS
Assenyaleu amb un CERCLE sobre el preu de les setmanes que voleu fer la inscripció i el
total a ingressar en el banc a l’última columna. Recordeu que haureu de justificar qualsevol
dels descomptes que s’apliquin.

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al següent número de
compte i s’adjuntarà el justificant en el moment de la inscripció juntament amb la fitxa
d’inscripció omplerta.

BANC SABADELL

ES91 0081 0459 7500 0126 9834
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