
Objectiu: Aquest 6è campus que organitzem 
conjuntament el CF Ripoll i la UE 
Campdevànol 
amb l’Escola de futbol del Ripollès pretén el 
perfeccionament de la tècnica individual i el 
joc col.lectiu. 
 
Durada: És de cinc setmanes. Començarà el 
dia 29 de juny i finalitzarà el dia 31 de juliol. 
 
Horari: De dilluns a divendres de 4 a 8 de la 
tarda. 
 
Instal.lacions: Ripoll. Camp de gespa 
artificial, 
pavellons municipals i piscina de Ripoll. 
Diposarem de rocòdrom i sala de ping-pong 
per a completar les activitats. 
Totes les activitats son dirigides a cualsevol 
esport desde l’iniciació.Apte per a tothom. 
També diverses sortides com 
Acampada i sortides orientació. 
 
Dirigit a: nens i nenes de 5 a 16 anys. 
El Campus de l’Escola de Futbol del Ripollès, 
comptem amb entrenadors de futbol amb 
titulació reconeguda per la Federació Catalana 
de Futbol, com també amb monitors, 
socorristes 
i col.laboradors titulats. 

INSCRIPCIONS 

Termini: Fins el 15 de Juny 

INFORMACIÓ 
ADAN MORILLAS 667 95 89 50 

 

 

   
 



DESCOMPTES PER A GERMANS  
 
Possibilitat de fraccionar per setmanes, el 
preu inclou:equipacions,assegurança i 
sortides. 

Cal fer l’ingrés a l’oficina de “La 
Caixa” al nº 
de compte: ES63 2100 0034 61 
0200404514 
Caldrà presentar el resguard de l’ingrés, 
juntament amb la butlleta d’inscripció a les 
oficines del CF Ripoll i de la UE Campdevànol. 
 

 
 
INFORMACIÓ 
ADAN MORILLAS 667 95 89 50 
La inscripció inclou la participació a totes les 
activitats programades, l’assegurança, així 
com 
el material. 
El divendres dia 19 de juny es convocarà 
reunió informativa al camp de Ripoll a les 

20:00. 

Nom __________________________ 
Cognoms:_______________________ 
Data Naixament:_________________ 
DNI:__________________________ 
Email:_________________________ 
 
Telèfon de contacte:_______________ 
 
Nº de setmanes: 5__ 4 __ 3__ 2__ 1__ 
(Especificar els dies) 
 
 
 
Talla Roba : XS__ S__ M__ L__ XL__ 
Signatura Pare/Mare o Tutor 

 

 

Caldrà Avisar amb antelació si el nen/a no pot 

asistir algún dia a les activitats, tanmateix si el 

nen/a ha de marxar abans algún dia ha de 

marxar amb acompanyant o amb un 

justificant. 

 

 

 

Entregar la butlleta d’inscripció a les 
oficines 
del club o a la junta directiva. 
Unió Esportiva Campdevànol o CF 
Ripoll 
Jo pare /mare/tutor 
……………………………………………
……………………………………….. 
Autoritzo el meu fill / filla 
…………………………..……….………
…………………….……..…………… 
Per anar a la piscina (de 16h a 18h dos 
o tres 
cops per setmana). 
Al mateix temps informo: (qualsevol 
aspecte que 
haguem de coneixer els monitors i 
entrenadors 
que impliqui una atenció especial en la 
pràctica 
de l’esport;( transtorns alimentaris, 
asma, 
alergies……) 
……………………………………………
………………………………………… 
……………………………………………
………………………………………... 
……………………………………………
……………………………………..…. 
Signatura pare/mare/tuto 


