
 

 
 

CAMPUS
CF SANT JULIÀ
JULIOL 2015

Aquest juliol torna el Campus de futbol del CF Sant Julià. Com cada any, arriba carregat d’activitats diverses. La pràctica del 
futbol anirà acompanyada d’altres activitats com sortides en bicicleta (pel més grans), tallers, jocs, anades a la piscina, 
acampada, hípica i excursions fora del poble. Esperem que el trobeu interessant i que no dubteu en apuntar-vos-hi! 

Dies: del 29 de juny al 31 de juliol. 
Lloc: Camp Municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
Edats: de P4 a 1er d’ESO 
Preu: 45€ /setmana o 190€ tot el campus (5 setmanes) 

Piscina: Si no teniu l’abonament haureu de portar els diners de l’entrada. 

Hípica (opcional): Un dia a la setmana anirem en bicicleta fins a l’híppiclubGT on hi passarem el matí i farem un primer contacte 
amb el món dels cavalls. Els nens que no vulguin fer hípica es quedaran amb la resta de monitors a Sant Julià fent tallers. 

Excursions i sortides (opcional): Sempre i quan hi hagi un mínim d’inscrits, es realitzaran les següents activitats: Sortida a 
l’Aquadiver de Platja d’Aro, anada al Parc d’Aventura de Sant Hilari, una acampada d’una nit al costat del camp de futbol i, com ja 
hem dit, hípica. Aquestes activitats tindran un cost econòmic addicional que variarà en funció de la quantitat de nens. Marqueu, 
per tenir una aproximació de quants nens vindrien a les excursions, a quina/es activitats participareu: 
  

AQUADIVER (segona setmana)                     

 PARC D’AVENTURA (tercera setmana)           

 HÍPICA (un dia setmanal)             

 ACAMPADA (cinquena setmana. Activitat gratuïta)    

Inscripcions: Estarem al camp els divendres de 6 a 8 de la tarda (Txell Roviró: 630679592 i Ferran Vila: 675129484). 

Reunió informativa: el dijous 4 de juny a les 20.00h a la sala d’actes del pavelló. També serem al mateix lloc el dijous 25 de juny 
a les 20.00h per acabar de recollir inscripcions i per donar les informacions necessàries a aquells que no hagueu pogut venir el 
dia de la reunió. 
  

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ     Nom i cognoms:_____________________________ Data naixement:___________________ 
Nom del pare/mare____________________________    Tlf:_________________________    Mail:________________________ 
Setmanes que hi participaré:            del 29 de juny al 3 de juliol 
             del 6 al 10 de juliol 
             del 13 al 17 de juliol 
             del 20 al 24 de juliol 
             del 27 al 31 de juliolg 

AUTORITZACIÓ: Jo ……………………………. amb DNI ……………………….. autoritzo el meu fill/a ………………………………….. a 
participar al campus de futbol que organitza el CF Sant Julià i de totes les activitats que s’hi portin a terme. Faig extensiva aquesta autorització 
a les decisions mèdico-quirúrgiques que fóssin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència sota la pertinent acció facultativa. Igualment, 
autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats del campus, publicades a la web del club o en 
publicacions digitals. I perquè així consti, signo aquesta autorització: 
        A……………………………………., el………de…………de 2015
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