
 Nom i cognoms nen/a: 
Data naixement:                            Edat:               
Telèfon 1:                                     Telèfon 2: 
e-mail: 
Nº Tarjeta sanitària: 
Jugador del CFMatadepera? (encerclar resposta)                 si     no 
Federat a la Federació Catalana de Futbol? (encerclar resposta)   si     no 
Malalties, al·lèrgies i/o observacions que cal tenir en compte: 
 
 
 

Escola:                                                Curs finalitzat: 
E 
SETMANES ESCOLLIDES  (posar una creu) 
 

Horari de 
 9h. a 13h. 

Del 5 al 9 de juliol  Del 12 al 16 de juliol Del 19 al 23 de juliol 

   

 
No soci IEM                                               + 8 €           (posar una creu) 
1r germà aplicar descompte                     - 10%           (posar una creu) 
2n germà   aplicar descompte                   - 20 %         (posar una creu) 
                                                          
TOTAL A PAGAR: ________€ 
 
I en senyal de conformitat i acceptació de tot l’exposat anteriorment, 
signo la present en el lloc i data indicats. 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
Nom pare/mare____________________________DNI____________ 
 
Matadepera, a _________ de_____________________ del  2021 

CAMPUS DE FUTBOL 2021 
CLUB FUTBOL MATADEPERA 

 
Dates: 
El campus es realitzarà del 5 de juliol  al 23 de juliol del 2021 a les 
instal·lacions del Camp de  Futbol Municipal de Matadepera. 
 
A qui va dirigit: 
El campus s’adreça als nois i noies en edats compreses entre 
els 4 i els 14 anys.  
 
Horaris i preus : 
    
Nº de setmanes inscrit 1 setmana 2 setmanes 3 setmanes 1 dia 
PREU 80 € 150 € 210 € 20 € 

 
Hi haurà servei d’acollida gratuït a les 8,30h. 
Descomptes per setmanes apuntades. 10% descompte el 1r germà i 
20 % al 2n germà. 
 
Els nens/es no socis de les Instal·lacions Esportives Municipals de 
Matadepera (IEM) han d’abonar un únic  suplement de  8 € sigui quin 
sigui el nombre de setmanes apuntades. 

Programació: 

8,30 a 9h Servei gratuït d'acollida. 
9h Rebuda i passar llista. 
9,10 - 11h Jocs d’escalfaments i exercicis/jocs de tècnica individual. 
11 - 11,30h Esmorzar (els grups de  P4-P5 esmorzen una mica abans) 
11,30 - 13h Activitats tàctiques, preesportives grupals i lligueta de futbol. 

 

Les inscripcions vindran determinades per la capacitat màxima 
permesa. Un cop coberta la capacitat no es podran tramitar noves 
inscripcions. Es seguirà l’ordre d’inscripció per establir l’ingrés 
al campus (els inscrits a les 3 setmanes del campus tindran 
preferència) 

 



 

                                                                                                                                                                         

 
SI       NO      Autoritzo al meu fill/a a marxar sol/a a         
casa cada  dia al finalitzar el campus. 

 
SI       NO      Autorització per a l’ús de les dades i 
la  imatge.  Autoritza al Club Futbol Matadepera per a 
que pugui gestionar les dades personals, filmar i 
reproduir la seva imatge i/o veu, en qualsevol 
modalitat i suport, sense ànim de lucre. 
 
SI       NO      Utilitzarà servei d’acollida. 
 
 
SI       NO      S’ha de prendre algun medicament. 
 
En cas afirmatiu especificar dosi i nom medicament: 
 
Nom medicament___________________________________ 
 
Dosi_____________________________________________ 
 

 
 
 
 

Informació i inscripcions a secretaria del club:  
 
Laborables de 17,30 h a 21 h en horari de tardes. 937301033 
Email:  cfmatadepera@gmail.com    
WhatsApp : 654560503    
 
Amb la inscripció cal adjuntar una fotocòpia de la Targeta Sanitària 
Amb la inscripció cal adjuntar la Declaració responsable signada. 
 


