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Pre-inscripció:

- Telèfon: 938 570 130 / 938 502 654 / 659 433 186
- Fax: 938 502 654
- Correu electrònic: info@cpvoltrega.com
Inscripcions i forma de pagament:
1. Retallar i enviar el full de pre-inscripció inclòs en aquest fulletó,
per fax o correu electrònic a lescola dhoquei patins del CP Voltregà.
2. Esperar a la confirmació del club, telefònicament, de larribada
de la pre-inscripció i lacceptació del nen al campus.
3. Posteriorment a la confirmació del club, cal enviar la
documentació necessària (fotocòpia de DNI i fitxa mèdica) i realitzar
el pagament al número de compte: 2040-0050-17-8000306616 de
Unnim (quan feu lingrés cal fer constar el nom del jugador inscrit).
Nota:
Les inscripcions shan de formalitzar abans del dia 20 de juny de
2011. En cas de superar el màxim dalumnes previst per a cada
torn, es respectarà lordre de rebuda de les inscripcions.
Directors:
Dani Rodríguez i Ricard Ares (Entrenador Ok Lliga del C.P. Voltregà)
Monitors:
Dani Rodríguez: Jugador del C.P. Blanes Ok Lliga
Llicenciat en Ciències de lAct.Física i lEsport
Natasha Lee:

Jugadora del C.P. Voltregà Ok Lliga Femenina

Gerard Teixidó:

Jugador del C.P. Voltregà Ok Lliga
Estudiant de Ciències de lAct.Física i lEsport

Carla Giudicci:

Jugadora del C.P. Voltregà Ok Lliga Femenina
Llicenciada en Ciències de lAct.Física i lEsport
Llicenciada en Magisteri dEducació Física

Eduard Farrés:

Entrenador de l'Escola del C.P. Voltregà

Anna Romero:

Jugadora del C.P. Voltregà Ok Lliga Femenina

Guillem Vilaró:

Entrenador de l'Escola del C.P. Voltregà

Maria Ferron:

Jugadora del C.P. Voltregà Ok Lliga Femenina

Ernest Burgaya:

Porter juvenil del C.P. Voltregà

Anna Casarramona: Jugadora del C.P. Voltregà Ok Lliga Femenina
Laia Vives:

...

Portera del C.P. Voltregà Ok Lliga Femenina

Durant el campus ens visitaran diferents jugadors, jugadores i
entrenadors de l' Ok Lliga.

CAMPUS

DHOQUEI PATINS

2011

Mixt (nens i nenes)
Club Patí Voltregà

Comptarem amb un grup de monitors i monitores
formats, experimentats i carregats dil·lusió per
compartir aquests dies amb els jugadors i
jugadores que vinguin a disfrutar al nostre campus
destiu 2011.
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2on torn: del 3 de juliol al 9 de juliol
Nens i nenes nascuts l'any: 97/98/99/00
A qui va dirigit:
Nens i nenes que juguin a l'hoquei patins.
Allotjament:
Escola CEIP Abat Oliva.
Piscina:
Piscina Municipal de Les Masies de Voltregà.
Instal·lacions:
Pavelló I i II del C.P. Voltregà.
Arribada:
Els participants hauran darribar el diumenge entre les 18 i les
19 h., al pavelló Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà.
Tots els participants hauran de portar:
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia de la targeta de la S.S.
- Fotocòpia de l ingrés del pagament a nom del participant
- 6 mudes desport completes
- Tovallola i banyadors per a la piscina
- Bambes desport
- Xandall
- Xancletes de bany
- 1 jersei
- Necesser dhigiene personal
- Pijama
- Sac de dormir
És necessari que tots els objectes personals (inclosos
sticks i pilotes) estiguin identificats de forma visible.
Fitxa mèdica:
- Vacunes administrades en els últims mesos
- Al·lèrgies o incompatibilitat (cal especificar)
- Medicaments, tractaments actuals o al·lèrgies mèdiques
- Grup sanguini
Preu:
- 375 .

(els germans/-es inscrits/-es gaudiran d'un 10% de descompte)

OPCIÓ C

(5 hores)

Horari: de 9 matí a 2 migdia
Preu: 70
Dinar opcional (de 14h. a 15h.)

OPCIÓ

D

(2 hores)

Horari: de 5 a 7 tarda
Preu: 50

Dates: Setmana 1: del 27 de juny a l1 de juliol
Setmana 2: del 4 de juliol al 8 de juliol
Setmana 3: del 11 de juliol al 15 de juliol
Setmana 4: del 18 de juliol al 22 de juliol
A qui va dirigit:
Nens i nenes de 3 a 14 anys.
Piscina:
Piscina Municipal de Les Masies de Voltregà.
Instal·lacions:
Pavelló I i II del C.P. Voltregà i Pavelló Masies.
Programa:
Activitats de lleure + tecnificació d'hoquei patins + piscina.
Tots els participants hauran de portar:
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia de la targeta de la S.S.
- Fotocòpia de l ingrés del pagament a nom del participant
- Equipament dhoquei patins complet
- Tovallola i banyadors per la piscina (excepte Opció D)
- Bambes desport (excepte Opció D)

CLUB PATÍ VOLTREGÀ

Per tot això, aquest any us oferim un ventall més
ampli encara de possibilitats, per tal de fer molt
més accessible el nostre campus a tothom.

1er torn: del 26 de juny al 2 de juliol
Nens i nenes nascuts l'any: 01/02/03/04

(10 hores)

Horari: de 9 matí a 7 tarda
Preu: 175 (dinar inclòs)

Passatge Oliveras de la Riva, s/n. - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona)
Tel. i Fax: 93 850 26 54 - e-mail: info@cpvoltrega.cat - web: www.cpvoltrega.cat

Unes jornades on també volem fomentar valors
com lamistat, el companyerisme i el respecte, per
gaudir duna bona convivència.

Dates:

OPCIÓ B

Informació:

La intenció de tots i totes els que formem part
daquestes jornades esportives és la daprofitar la
nostra pròpia experiència per ensenyar als joves
jugadors i jugadores a millorar la seva tècnica,
tàctica i qualitats esportives, i contribuir daquesta
forma al seu creixement personal com a jugador
o jugadora dhoquei patins.

OPCIÓ A (24 hores)

Cognoms ..................................................................................................................................
Nom ....................................................................................................
Adreça.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Població ................................................................................................ C.P.................................. Província ...........................................................................
Telèfon 1......................................... Telèfon 2 ....................................... Correu electrònic ..................................................................................
Club al qual pertany........................................................................................ Posició a la pista .................................................................................
Data de naixement ....................................... Opció A (24 h.)
Torn: 1er
2on
Setmana: 1
2
3
Opció B (10 h.)
4
Opció C (5 h.)
Setmana: 1
2
3
4
Opció D (2 h.)
Setmana: 1
2
3
4

El club segueix fomentant la formació de jugadors
i jugadores, i el seu aprenentatge al nostre esport,
lhoquei patins, sobretot durant les primeres
etapes.

Aquest any podreu escollir entre 4 opcions del nostre campus:

FULL DINSCRIPCIÓ

Un any més des de la Fundació del C.P.Voltregà
volem donar-vos la benvinguda al nostre campus
destiu 2011.

