
 DIRECCIÓ TÈCNICA
Oscar Perarnau i Sergio Ortega.

ENTRENADORS
Tots els entrenadors estan qualificats, realitzen aquesta tasca al llarg de tot l’any, 

estan preparats i assesorats en coneixements pedagògics i esportius.

ATENCIÓ SANITÀRIA
Servei mèdic i servei d’infermeria.

LLOC
Complex esportiu de Sant Vicenç de Montalt.

DURADA
Del 26 de juny al 7 de juliol de 2017.
(excepte el dissabte i el diumenge).

EDATS
Nascuts del 1999 fins al 2011.

HORARI
De 10:00 h A 18:00h.

OBJECTIUS
L’objectiu del Campus és aconseguir millorar la tècnica individual i col·lectiva, aplicada al joc de cada jugador, mitjançant sessions teòrico-pràctiques; al mateix temps, entre tots, aconseguir d’apendre tot això d’una manera adequada i divertida.

 Durant el Campus es realitzaran gravacions individuals i/o col·lectives per a una posterior visualització i anàlisis a través del programa Nac Sport.

QUÈ OFERIM
- Estada en règim complert (esmorzar, dinar i berenar).

- Equipament esportiu. 
- Atenció mèdica.

- Assegurança.
- Fotografia.

- Servei de bugaderia diari de la roba del Campus (pantaló, samarreta i tovallola).

PREU 295€
Els germans i els assistens al 18è Campus i socis CF Santvicentí 270€.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden a través de la web (www.  ) o de forma presencial entregant el full d’inscripció omplert al Pavelló Poliesportiu de dilluns a dimecres de 16:00 a 19:00 hores i els dimarts de 9:30 a 12:30 hores.

Rigorós ordre d’inscripció. Places limitades.

REUNIO INFORMATIVA ALS PARES.
Divendres 16 de juny a les 20.00 h. al CENTRE CÍVIC.
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