REUNIÓ
INFORMATIVA
Un cop s´hagin tancat les incripcions, l´EF Pobla farà una
reunió informativa per tots els pares i mares per aclarir els
temes més específcs del campus : normativa general, equipació
necessària, recomancions i dubtes que es puguin tenir.

FES UN
GOL

A L’ESTIU

2017

3er CAMPUS D´ESTIU

MONTARDIT DE BAIX ( Camping L´Orri )
ORGANITZA :
ESCOLA DE FUTBOL
DE LA POBLA DE SEGUR
I COMARCA

Del 3 al 7 de juliol
( de dilluns a divendres )
DE LES 9,00 DEL MATÍ
FINS A LES 7 DE LA TARDA

CAMPUS D´ESTIU

EL CAMPUS ESTÀ DIRIGIT A NENES I NENS
NASCUTS DES DE L´ANY 2004 - FINS A L´ANY 2011
QUE ES DIVIDIRAN EN LES
DIFERENTS CATEGORIES DEPENENT DE
L´EDAT :
(Aquesta distribució pot ser
PREBENJAMINS
susceptible de modificar-se en
BENJAMINS
funció dels participants, la seva
edat i nivell futbolístic.)
ALEVINS I INFANTILS

PREUS
165,00 €

NENS/ES MEMBRES DE L´EF POBLA

150,00 €

2 O MÉS GERMANS MEBRES DE L´EF POBLA

185,00 €

NENS/ES NO MEMBRES DE L´EF POBLA

170,00 €

2 O MÉS GERMANS NO MEMBRES DE L´EF POBLA

QUÈ INCLOU

El pagament de la inscripció inclou.
Desplaçament diari d´anada i tornada en
autobús des de Tremp-La Pobla a Montardit de
Dalt.
Assegurança de responsabilitat civil i
d´accidents
Servei de menjador : dinar i berenar
Poder fer ús dels diferents serveis del càmping :
piscina, zona d´esbarjo, menjador, ..
Equipació que consta de :
1 pantalons curts,
2 samarretes

PLACES LIMITADES

A UN MÀXIM DE 45

PARTICIPANTS

I UN MÍNIM DE 25
LES PLACES S´OBTINDRAN
PER ESTRICTE ORDRE
D´INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIONS

A PARTIR DEL 25 D´ABRIL DE 2017
DATA LÍMIT 20 DE MAIG DE 2017
Cal omplir degudament la butlleta d´inscripció
que trobareu a la nostra web www.efpobla.cat
i fer-nos arribar el comprovant de pagament,
per correu electrònic info@efpobla.cat, o bé
fer-la arribar al coordinador del campus
Sr. Cristóbal Marchal i Valenzuela.
Mitjançant ingrés bancari al compte de l´EF
Pobla
2100/3616/85/2200114084
indicant clarament el nom i cognoms del nen/a
participant.
UN COP FETA LA INSCRIPCIÓ NO ES
RETORNARAN ELS DINERS

COORDINACIÓ
La coordinació del campus serà duta a terme per

un entrenador nacional de 3er. Nivell en futbol.
Els monitors-entrenadors que participen en el
campus són titulats per la Federació Catalana
de Futbol.
Dins l´staff tècnic, a part dels entrenadors
també hi haurà una monitora de lleure.

PLANNING DIARI
8,40h Sortida de Tremp
9,00h Sortida de La Pobla de Segur
9,30h Arribada a les instal.lacions del càmping
9,30-10,00h Explicació teòrica de la sessió matinal
10,00-11,30h Desenvolupament sessió d´entrenament
11,30-12,00h Descans, hidratació esportistes
12,15-13,45h Esbarjo, piscina
14,00-15,30h Dinar + descans
15,30-16,00h Explicació teòrica de la sessió de la tarda.
16,00-17,15h Desevolupament sessió d´entrenament
17,30-18,00h Esbarjo, pisicina
18,00-18,30h Berenar
18,30h Sortida cap a La Pobla de Segur-Tremp
19,00h Arribada a La Pobla de Segur
19,20h Arribada a Tremp
* Aquest planning pot ser modificat per causes alienes a l´organització *

OBJECTIUS

Objectius Esportius :
Desenvolupar de forma natural el talent dels participants treballant els principis bàsics del futbol tant a nivell
tàctic com tècnic des d´una perspectiva individual i col.lectiva.
Participar en la formació integral dels participants a nivell físic, moral i intel.lectual.
Promoure sempre la diversió per sobre dels resultats i el rendiment.
Objectius educatius :
Apendre a conviure tot fomentant la companyonia i la integració de tots els participants.
Desenvolupar actituds pro actives i participatives amb la pilota com a vehicle per aconseguir-ho.
Utilitzar l´esport com a eina per a la transmissió dels valors necessaris per poder formar part d´un esport d´equip :
respecte, integració, convivència, esforç, humilitat i amistat.
Objectius de salut :
Promoure un estil de vida saludable de manera que l´activitat física i els bons hàbits alimentaris es converteixin en
un costum del dia a dia dels participants.
Inculcar pautes higièniques, organitzatives i de prevenció de lesions.

NORMATIVA GENERAL
El campus de futbol tindrà una normativa interna que s´explicarà a tots els assistents el primer dia.
Cada nen/a formarà part d´un grup que estarà dirigit en tot moment pels entrenadors del grup.
En cas de no obeir les indicacions dels responsables, es pendran les mesures oportunes per reconduir la
situació i aconseguir que el nen/a pugui adaptar-se correctament.
En tot moment s´hauran de respectar les normatives específiques de cada espai utilitzat : piscina, camp de
futbol, menjador, zona esbarjo, …

