Equipaments
1 camp de futbol 11 + 1 de futbol a 7 + 1 camp
de porters (tots de gespa artiﬁcial d’última
generació)
2 camps de gespa natural
Taules de ping-pong
Futbolins
Sala audiovisual
Servei de càtering propi

PATROCINAT PER:

Objectius
Per a nens/es de 5 a 15 anys · Millorar la tècnica
i tàctica aplicades al joc real · Establir criteris bàsics
d’educació esportiva vers els companys, adversaris,
entrenadors i àrbitres.
DIRECCIÓ TÈCNICA
Àlex García. Ex-jugador del RCD Espanyol. Coordinador
del fútbol base. Llicenciat en Educació Física.
Albert Villarroya. Director de l’Escola de Futbol. Llicenciat en Educació Física.
David Llobet. Coordinador de l’Escola de Futbol.

Material que es dóna per setmana
JUGADORS:
INTERNS:
PORTERS:

2 samarretes + 1 pantaló + mitgetes
+ gym bag
3 samarretes + 2 pantalons
+ 2 mitgetes + gym bag
2 samarretes + 1 pantaló + mitgetes
+ gym bag

Javier Ortiz. Nivell II FCF, Màster de porters i actual
responsable d’entrenaments de porters del futbol base.
Personal. Tècnics del futbol base, de l’equip femení
de Primera Divisió, de l’Escola, llicenciats en Educació
Física i monitors de l’Escola.

Interns
Dormiran a la residència del RCD Espanyol, a 100
metres de la Ciutat Esportiva, en un espai
immillorable, amb pistes de futbol sala i habitacions
àmplies amb aire condicionat.
Les places són limitades a un mínim de 15 i un màxim
de 31 nois/es per setmana. Esmorzar i sopar,
al restaurant de la Ciutat Esportiva.

Cal portar
Botes, canyelleres, tovallola de dutxa, roba interior
per mudar-se, material d’higiene (gel, xampú,
raspall de dents...), crema de protecció solar,
resguard de la inscripció, l’autorització
paterna/materna degudament complimentada
i signada i, si fos necessari, una notiﬁcació sobre
la medicació convenient o problemes físics.
Per a la piscina: xancletes, tovallola de bany,
banyador i ulleres de piscina.

Porters: guants i proteccions.
Interns: roba còmode per estar per la residència.
No cal portar: consoles, viodeojocs
i/o telèfons mòbils

www.rcdespanyol.com
ciutat.esportiva@rcdespanyol.com

Horari d’oﬁcina
De dilluns a divendres de 10h a 13h y de 15h a 18h

Telèfons:
(Srta. Irene) 93 462 21 98 / 673 239 934
Fax Ciutat Esportiva DJ: 93 381 21 94

XViI CAMPUS

RCDE

XiI CAMPUS DE PORTERS

Horaris
9.30h a 10.00h Recepció a la Ciutat Esportiva
10.00h a 12.15h Futbol
12.15h a 13.15h Piscina
13.30h a 14.30h Dinar
15.00h Recollida modalitat MATINS
14.30h a 16.15h Activitats de lleure
16.30h a 17.55h Futbol
18.00h Berenar/Recollida Ciutat Esportiva

Modalitats
(Les places no són limitades, exceptuant interns)

FULL D’INSCRIPCIÓ

PAGAMENT
He fet l’ingrés al núm. de compte:

DADES ALUMNE/A

Nom.............................................................................................................
Cognoms...................................................................................................
Nascut/da el ......../.........../..........Núm. Soci/a..................................
Adreça.........................................................................................................
Núm........................................Pis................................................................
Població ........................................................... CP...................................
Nom pare...................................................................................................
Nom mare..................................................................................................
Correu electrònic (pares)....................................................................

INTERNS: De diumenge a divendres. Arribada
diumenge a les 18.00h a la Ciutat Esportiva
Dani Jarque i recollida divendres a les 18.00h
a la Ciutat Esportiva.

Tel.....................................Mòbil.................................................................

EXTERNS: De dilluns a divendres de 9.30h a 18.00h.

Horari mainadera:....................................................................................

MATINS: De dilluns a divendres de 9.30h a 15.00h
amb piscina i dinar inclosos. Divendres es queden
ﬁns a les 18.00h a fer la cloenda.

Problemes mèdics:..................................................................................

TECNIFICACIÓ: Adreçat a nens federats nascuts a
partir del 2011. Obligatori presentar la ﬁtxa federativa. De dilluns a divendres de 9.30h a 11.30h.
Grups reduïts amb entrenadors del futbol base.
Divendres es queden ﬁns a les 18.00h a fer
la cloenda.
Es pot realitzar tecniﬁcació per dia,
preus a consultar.

Club on juga..............................................................................................
Posició on juga ........................................................................................
Correu electrònic (pares).....................................................................
Sap nedar:

Descomptes 10%............................................................
Descomptes 25%............................................................
SETMANA

1a

2a

Descomptes (no acumulatius)
Obtindran un 10% de descompte sobre el preu total:

junts mitjançant una entitat oﬁcial.
• Per repetir modalitat més d’una setmana.
• Els nois/es amb carnet de soci/a, RCDE FAN
o membres de l’Escola del RCDE.
Obtindran un 25% de descompte sobre el preu total:

• El germà/na que s’apunti en el mateix torn.
• Familia monoparental i nombrosa

(cal presentar o enviar documentació).

NO

Marcar amb una creu la modalitat o modalitats escollides

Servei de mainaderia per prolongació de l’horari normal:
2€ per dia i servei.

• Els grups de 10 o més alumnes que s’apuntin

SÍ

3a

Interns

Externs

Tecnif.

Matins

del 25
al 29 de juny

350€

240€

110€

180€

Porters

350€

240€

del 2 al 6
de juliol

375€

245€

Porters

375€

245€

del 9 al 13
de juliol

360€

245€

Porters

360€

245€

180€
115€

185€
185€

115€

185€
185€

ES93 2100 0555 34 0201874308 (CaixaBank)
d’un import de..................................................€
Es pot realitzar el pagament amb targeta a les oﬁcines
de la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Caldrà enviar una còpia del full d’inscripció, del resguard
de la transferència, més la fotocòpia de la targeta de la Seguretat
Social a ciutat.esportiva@rcdespanyol.com o al fax 93.381.21.94.
Si ﬁnalment no pot assistir al Campus, i sempre que el preavís
es faci amb 15 dies d’antelació, es retornarà el 40% del pagament.
No es retornarà el descompte no aplicat un cop fet l’ingrés.

AUTORITZACIÓ
Jo...................................................................................................................
amb DNI .....................................................................................................
Telèfon d’urgències................................................................................
autoritzo al meu ﬁll/a ...........................................................................
a participar en el CAMPUS D’ESTIU del RCD Espanyol, S.A.D.
(RCDE) que tindrà lloc a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià
de Besòs en les modalitats escollides en el moment
de la inscripció.
Conec, accepto i autoritzo al RCD Espanyol –o als tercers que designi el club- a
traslladar al meu ﬁll/a fora de les instal·lacions esmentades pel desenvolupament
d’algunes activitats.
Manifesto conèixer i acceptar que els eventuals danys que pateixi el meu ﬁll/a
quedaran coberts exclusivament per les cobertures de la Seguretat Social que
corresponguin segons còpia de la cartilla que facilitaré abans de l’inici del Campus,
sense que el RCD Espanyol tingui ni atorgui cobertura de cap mena.
Manifesto igualment que el meu ﬁll/a és apte/a per la pràctica de l’esport i
pràctiques aquàtiques i que, abans de l’inici del Campus, aportaré certiﬁcat d’idoneïtat mèdica sota la meva responsabilitat. A més, i si s’escau, facilitaré en igual data un
escrit que inclou una descripció detallada de les malalties del meu ﬁll/a i la medicació o tractament que se li hagi de dispensar.
Manifesto conèixer i acceptar íntegrament les normes internes de funcionament i
disciplinàries del Campus i les condicions d’ús de la Ciutat Esportiva, al meu abast al
taulell d’anuncis de la pròpia Ciutat Esportiva.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de caràcter
personal, autoritzo la recollida i el tractament informatitzat de les meves dades de
caràcter personals i de les dades de caràcter personal del meu ﬁll/a -incloent la seva
imatge-, que s’incorporaran a un ﬁtxer automatitzat de titularitat del RCDE amb la
ﬁnalitat de gestionar la participació del meu ﬁll/a en el CAMPUS D’ESTIU del RCDE,
així com per mantenir-nos informats, a través qualsevol mitjà (inclosos els electrònics), sobre altres activitats i serveis del RCD Espanyol. En qualsevol moment, podré
exercitar els drets d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició al tractament de les
dades i/o de les dades de caràcter personal del meu ﬁll/a o alguna de les ﬁnalitats
esmentades mitjançant escrit adreçat al RCDE (08940-Cornellà de Llobregat, Avda.
Baix Llobregat núm.100), indicant el meu nom i cognoms el nom, i cognoms del meu
ﬁll/a, domicili i petició, adjuntant a més fotocòpia del meu DNI.
Igualment, autoritzo la captació de fotograﬁes i/o gravacions audiovisuals del meu
ﬁll/a durant la seva participació al Campus d’Estiu del RCDE així com la publicació i
difusió de les esmentades fotograﬁes i/o gravacions en les que aparegui el meu ﬁll/a
a la pàgina web www.rcdespanyol.com, així com el seu ús per part del RCDE amb la
ﬁnalitat de donar a conèixer i promocionar el Campus d’Estiu del RCDE.
A Sant Adrià de Besòs,........... de .....................................................................del 2018

4a

del 16 al 20
de juliol

215€

105€

145€

5a

del 23 al 27
de juliol

205€

95€

135€

SIGNATURA

No desitjo rebre comunicacions comercials sobre altres activitats i serveis del RCDE
No desitjo que el meu ﬁll/a rebi comunicacions comercials sobre altres activitats
i serveis del RCDE

