
OBJECTIUS

SEGUEIX-NOS A:

GaUDEIX
DEL NADAL
AMB 
L ESPORT

CAMPUS 
DE NADAL 

17 

Millorar la coordinació del 
jugador per evitar lesions 

Millorar la condició física adap-
tada a la posició del jugador

Millorar i perfeccionar els prin-
cipals gestos tècnics del futbol 

Socialitzar als jugadors a través 
de l’esport i del joc

Millorar la condició tècnica 
individual 

Del 26/12 al 29/12
i del 2/01 al 5/01

De 9:00h a 13:00hMillorar la tàctica individual 
-pressa de decicions-

manager@footballtechnicscb.com
+34 665 722 889 (Sergi)

Football Technics CB

Football_ technics

Acceptar les virtuts i mancan-
ces dels jugadors i les indivi-
duals amb reforços positius

,

,



PROGRAMAinclou

recorda
PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

inscripcioó

Acollida matinal Nom

Data naixement

E.mail de contacte

Dades del participant

Cognoms

Categoria

Tot el campus de nadal ‘17
Tota la setmana de Desembre
Tota la setmana de Gener
Dies esporàdics

Acollida matinal

Demarcació

Signatura

Talla de roba

Club/escola al que pertany 

Assistència
Marca amb una creu l’opció que escull

Amb aquesta signatura permeto l’enregistrament 
d’imatges del participant.Entregar justificant de pagament amb l’inscripció

26      27      28      29      2      3      4      5

4

SI

Porter

8

NO

Jugador

12 16 S M

Telèfon de contacte

DireccióDirecció
C.P

Benvinguda al Campus de futbol 
Sant Roc CF

Transferència total de les tasques que 
ha estat practicant.

Tasques correctives mitjançant exerci-
cis tècnics. 

El treball físic implica Coordinació i 
ajuda a la prevenció de lesions

Jocs on el participant es trobarà im-
mers en jocs de possessió i de posició. 

Agafa energia sense nutrients pesats 
per evitar fatigues o males digestions.

Escalfament Tècnic 
i Coordinatiu

Samarreta commemorativa 
del campus

Campus de Setmana 
Santa ‘18

Campus d’Estiu ‘18

Radikal FTCB

Possibilitat d’acollida mati-
nal (8:00h a 9:00h)

Entrenaments exclusius per 
porters  

Presenciar els entrena-
ments de forma lliure i gra-

tuita
.

1a Sessió

Esmorzar

2a Sessió

Partit

,

Tarifes Club o 
fctb ALTRES

Tot el campus de Nadal ‘17 
(8 dies) 60€ 75€

40€ 50€

12€ 15€

10€ 15€

5€

1 Setmana
(4 dies)

Dies esporàdics
(1 dia)

Acullida matinal
(Tot el campus)

Roba
(Si no ve tot el campus)

Nens/es nascuts/des entre els anys: 
2004 - 2012 

(Valorem opcions de 2013)

Pagament a qualsevol Oficina del BBVA: 
ES71 - 0182 – 3159 – 5102 – 0165 - 5977


