NORMES D’INSCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT
CAMPUS DE FUTBOL AMPOSTA 2022
1. Inscripcions

Podeu entregar tota la documentació en format paper el dia 27 de juny a
la reunió de presentació a la sala d'actes del Centre Cultural de la
Llacuna o podeu enviar el full d'inscripció juntament amb tota la
documentació necessària al correu electrònic campusue@gmail.com.
2. Edat
Infants de 6 a 18 anys. Nascuts del 2015 al 2003.
3. Informació complementària
Els organitzadors del Campus d'Amposta us informaran si tota la documentació
presentada és correcta i confirmaran la inscripció.
4. Anul·lacions i devolucions
- Totes les anul·lacions s’han de comunicar amb als organitzadors del Campus
d'Amposta el més aviat possible, tel. 372 288 de 09h00 a 16h30 i per correu
electrònic a: campusue@gmail.com.
- Únicament existeix dret a la devolució dels imports abonats en el cas que
s’acrediti degudament la concurrència d’un motiu de força major, i en cas de que
els organitzadors no hagin formalitzat el pagament de la reserva del centre
esportiu o les activitats dependents d'altres organismes (PortAventura,
transports, etc.)
5. Documentació que cal adjuntar
FOTOCÒPIA DEL PASSAPORT
FOTOCÒPIA DEL CARNET DE LA CASS
FOTOCÒPIA DEL CARNET DE SALUT
CERTIFICAT MÈDIC ESPORTIU
FULL DE DESPLAÇAMENT DE LA CASS - DEL DIA 4 AL 10 DE JULIOL
RECEPTA I AUTORITZACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS (SI S'ESCAU)

6. Lloc i hora de sortida
El dilluns 4 de juliol, a les 07h30, a l’Estadi Comunal Joan Samarra (Avinguda
Salou núm.22).
7. Lloc i hora d’arribada
El diumenge 10 de juliol, a partir de les 13h30, a l’Estadi Comunal Joan Samarra
(Avinguda Salou núm.22).

8. Reunió
Es convoca a tots els inscrits a una reunió informativa el dilluns dia 27 de juny, a
les 20h00, a la Sala d’actes del Centre Cultural de la Llacuna.

9. Informació
- Coordinadors:
Boris Antón (Tel. +376 372288)
Marc Amat (Tel. +376 370410)
- Correus electrònics:
campusue@gmail.com
unioesportivasantacoloma@gmail.com
10. Allotjament
Amposta Parc
Tel.: 977 70 65 08
www.ampostaparc.es
11. Diners
Els necessaris i justos per cobrir petites despeses (gelats, refrescos,...). Els
monitors guardaran tots els passaports i els diners dels infants que vulguin.
12. Material que s’ha de portar:
- Protector solar de més de 30
- Crema hidratant
- 2 banyadors
- Ulleres de sol
- Calçat per fer esport / Botes de futbol
- Xancles per la platja i la piscina
- Tovallola de piscina/platja i tovallola per dutxar-se
- Pantaló llarg i jersei de màniga llarga
- Gorra amb visera
- Pijama
- Roba pels entrenaments (Samarreta, pantaló i mitges)
- Impermeable
- Repel·lent pels mosquits
- Necesser amb raspall i pasta de dents, xampú, gel de bany, ...
13. Programació Activitats
Activitats relacionades amb l'entrenament i la pràctica lúdica del futbol en un
entorn immillorable, on també anirem a PortAventura, a la piscina, a la platja,
farem gimcanes, torneig de FIFA, curses d'orientació i jocs de nit, entre altres.

14. Normativa de funcionament
Seran motius d’expulsió
 Abandonar l’estada sense l’autorització d’algun responsable de
l’organització.
 Qualsevol manifestació excloent i/o agressiva envers companys/es,
monitors, personal del centre, monitors d’activitats o de l’entorn.
 Els robatoris dins del mateix centre o durant l’estada.
Seran motius d’amonestació
 No respectar les indicacions dels monitors.
 Desatendre la normativa interna del centre.
 Malmetre les instal·lacions i material que s’utilitzi així com el medi
ambient.

