NO AUTORITZO

...........................................de.....................................................de 2021

Que la imatge del meu fill..........................................................................................................................inscrit al Campus de Futbol,
pugui aparèxier en fotografies corresponents a activitats del campus publicades en:
Signatura
- pàgines web del Campus o la Casa Colònies Ca Manxol o The Clever Soccer
- filmacions o fotografies destinades a difusió pública comercial
- fotografies per a revistes o publicacions de l’Ajuntament de Rasquera, Ginestar
o Consell Comarcal

AUTORITZO

Atès que el dret de la pròpia imatge està reconeguda en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret
a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Germans Farnòs Pallarés, S.L., demana el
consentiment per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills, on aquestes siguin clarament identificades
Cal fer una creu al costat de l’opció que trieu.

En/na....................................................................................................................amb DN.................................................................................autoritza al seu fill/a
...............................................................................................................................a assistir al Campus Futbol que es realitzarà a Rasquera i Ginestar
del dia 10 al 16 de juliol de 2021. Fa extensiva aquesta autorizació també a les intervencions mèdiques que calgui adoptar, en cas
d’ extrema gravetat sota la direcció facultativa pertinent, aixi com el transport en autocar als desplaçaments que farà el seu fill/a:
-Telèfons dels pares o tutor legals, durant els dies 10 fins el 16 de juliol:
......................................................o..................................................

AUTORITZACIONS

2n TORN

Casa de Colònies Ca Manxol
Rasquera (Ribera d´ebre)
info@camanxol.com - www.camanxol.com

Lloc

Camp Municipal de Ginestar (gespa natural)
a 5 minuts de la Casa de Colònies
(trasllat amb bus)

Camp entrenament

Informació administrativa

Casa de Colònies
977 098 003 (de 9.30 a 13.00h) - 690 849 296

Informació tècnica

DIRECTOR CAMPUS
ENTRENADOR NACIONAL
Alex Gómez Comes

CAMPUS TERRES DE
L’EBRE
(dia a dia del campus)
Campusterresdelebre

terres de l’ebre

Campus_ebre

Tel. Informació 690 849 296 (de 9.30 a 13.00h) www.camanxol.com

del 10 al 16 de juliol de
2021

Pensió completa

FULL INSCRIPCIÓ DE L’ALUMNE

Tipus de pensió
1/2 pensió
Entr.

DEL 10 AL 16 DE JULIOL DE 2021

DADES DE SALUT

www.thecleversoccer.com

ALUMNE

Habilitat i precisió, concursos interactius, futbol sala nocturn,
campionats nocturns (mini futbol, futvolei) i activitats sorpresa.
NOVETATS: Trivial Virtual, Entrevistes Online, Futbolín humà

Nom.........................................................Data naixament......../......../........
Cognoms....................................................................................................
Adreça.........................................................................................................
Població.......................................................................... C.P...................
e-mail pares................................................................................................
Tel. o fax...............................................Tel. mòbil......................................

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

L’organització es reserva el dret anular el Campus si no
s’assoleix un minim d’inscripcions.
Places limitades. Es reserva per rigorós ordre d’inscripció.

XL

2 equipacions ( samarreta i pantaló ) - Pensió completa
Assegurança d´activitats - Trasllat al camp (autobús)
Entrenament camp de gespa natural (entrenadors titulats )
Activitats de lleure, tallers i jocs (monitors de lleure ) - Piscina

L

QUE INCLOU?

M

La cloenda el dia 16
de juliol a partir de
les 19.00h al
Camp de Futbol
de Ginestar.

S

Empadronats/des a Ginestar: 99€ (En efectiu dia presentació)
La resta: 139€
(En efectiu dia presentació)

XS

Únicament entrenaments

2XS

ENTRENAMENTS

Tècnics, tàctics i especifics per a porters/es

(100€ ingrés bancari, 120€ efectiu dia presentació)
2a germà/na un 10% dte. 198€
(100€ ingrés bancari, 98€ efectiu dia presentació)

Porter

El responable de prevenció i higiene de la nostra empresa està
elaborant els protocols que acreditaran que Ca Manxol adopta
les mesures correctes.

1/2 Pensió 220€

Num. tarja sanitària....................................................................................
Pateix alguna malaltia SI
NO
Té alguna al-lèrgia SI
NO
Disminucions físiques, psíquiques o sensorials? SI
NO
Pren alguna medicina? (En cas afirmatiu, afegir-la al material que ha
de dur el nen/a indicat com i quan s’ha administrar).............................
Aliments que no pot menjar..............................................................
.....................................................................................................................
Observacions.............................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

A Ca Manxol estem preparant
l´estiu seguint estrictament
les mesures de prevenció
sanitàries i higièniques que
ens fa arribar la Direcció General
de Joventut i que han estat aprovades
pel PROCICAT.

Cadet Juvenil Senior

COM HO FEM?

Gens

(100€ ingrés bancari, 289€ efectiu dia presentació)
2a germà/na un 10% dte. 350€
(100€ ingrés bancari, 250€ efectiu dia presentació)

Infantil

Pensió completa 389€

Aleví

BBVA ES88 0182 4355 6002 0019 1646
Caixa Bank ES11 2100 0065 2502 0026 0746

Benjamí

Enviar full d´inscripció, còpia tarja sanitària, carnet vacunal i resguard
de pagament a nom del nen/a per mail a: info@camanxol.com
Números de compte:

Jugador

Forma de pagament

Regular

Corn a mesura de prevenció aquest any no hi haurà
presentació del Campus del Centre Civic però
ho farem de forma virtual.

Fins un mínim d’inscripcions de 25 places

Be

Els nois arribaran el dissabte 10 de juliol entre les 18.30 i 19.30 h
i es quedaran en règim de pensió completa fins divendres
16 de juliol a les 13.00h.

Adreçat a nens/es
de 5 a 15 anys

Sap nedar

Els nois/es en allotjament a mitja pensió hauran d´arribar al mati esmorzats
a les 8.30 h a la Casa de Colònies, en cas que només vinguin
a l´entrenament poden fer cap al camp 15 minuts abans
de l´ inici de l´entrenament de futbol.

Data limit d´inscripcions
el 04 de juliol del 2021
PLACES LIMITADES

Talla equipació

QUÈ CAL SABER?

