VINE AL SEGON CAMPUS DE
NADAL DEL CE MATARÓ!
El CE Mataró EF vol oferir a tots els nois de
la casa i també a aquells externs que estiguin
interessats, la possibilitat de gaudir dels últims dies de l’any fent allò que més els hi
agrada, jugar a futbol d’una manera distesa i
agradable amb la direcció dels entrenadors i
monitors del club.

Sis dies destinats a que
els jugadors puguin:
Seguir desenvolupant les seves capacitats
futbolístiques amb un treball tècnic-tàctic
mitjançant una metodologia global, competicions, tasques jugades…

organitza

CLUB ESPORTIU MATARÓ
ESCOLA DE FUTBOL
amb ENTRENADORS TITULATS
DEL COS TÈCNIC
DEL CLUB ESPORTIU
MATARÓ E.F.
amb la col·laboració de

Millorar les capacitats tècniques/coordinatives a partir de jocs de destresa.
Conviure i relacionar-se en un ambient
futbolístic allunyat de les tensions de la
temporada i passar moments confortables en la pràctica del futbol.
Portar a terme, activitats alternatives i
jocs complementaris que incideixen en un
creixement socio-cognitiu dintre
d’un col·lectiu i amb un sentit
lúdic i de diversió.

CAMPUS
NADAL 2015

CE MATARÓ
DIES: 23,

24, 28, 29, 30 i 31 de DESEMBRE
MUNICIPAL DEL CENTENARI

AL CAMP

(AVDA. CARLES PADRÓS, S/N. MATARÓ)

horari: de 9 a 14h
informació
i inscripcions

club@cemataro.cat
633.380.315 (Kiku)

oficines del Club
931 767 022

FITXA D’INSCRIPCIÓ
NOM ________________________________
COGNOMS ___________________________
DATA NAIXEMENT ___ / ___ / _______
DOMICILI ____________________________

El preu inclou:

POBLACIÓ ___________________________

DESSUADORA de RECORD

TELÈFONS (PARES/TUTORS)

DEL CAMPUS

1 ________________________
2 ________________________
PORTER? SÍ (ENCERCLA)
ALERGIES ____________________________

INSTAL·LACIONS del
CAMP municipal D’ESPORTS
DEL CENTEnarI DE MATARÓ

ESMORZAR
ASSEGURANÇA

LESIONS _____________________________
menjador (anotacions)

autorització pares/tutors
nom ________________________________________
dni:					firma

PREUS
6 dies 80,00 euros
4 dies 60 euros
2 dies 40 euros
dies adicionals 20 euros

25% DESCOMPTE
A GERMANS

HORARIS
Inici entrenaments 09:30h
09:30h a 11:00h: 1a Sessió
11:00h a 11:30h: Esmorzar
11:30h. a 13:30h: 2a Sessió
Entrenament especific de porters de totes les
edats, dirigit per Victor Vilarrasa.
09:30h. a 11:30h: Prebenjamins, benjamins
i alevins
11:30h a 13:30h Infantils i cadets.

