
CAMPUS SEMANA SANTA
U.E SANTANDREU

PLACESLIMITADES!!!

6,7,8 i 9 d’Abril de 2020

DADES PER A LA INSCRIPCIÓ:
Nom i Cognoms:
Data de Naixement:
Adreça
Nom i Cognoms del tutor legal:
Telèfon:
Correu Electrònic:
Club Esportiu:
INFORMACIÓ ADICIONAL:
Te cap mena d’al·lèrgia alimentària?

Pateix cap malaltia que comporti ris per a l’activitat física?

Caldrà servei d’acollida?
Observacions:

PAGAMENT:
Adjuntar comprovant de pagament amb la inscripció i documentació 
requerida , poden formalitzar l’ingrés:
LA CAIXA ES92 2100 0616 2602 0027 9216
Pagaments en efectiu o targeta en l’horari d’oficines.
La UE SANT ANDREU disposa a internet d’un lloc web, 
www.uesantandreu.cat on informa i fa difusió de les seves activitats 
futbolístiques i corporatives. A més a més edita, o pot editar en un futur, 
diverses publicacions, tals com àlbum de cromos, diaris informatius de les 
activitats del club, i altres productes multimèdia. En aquest mitjans es 
poden publicar imatges en les que apareguin, individualment o en grup, 
jugadors/es realitzant activitats esportives i altres relacionades amb les 
activitats de la UE SANT ANDREU S.A.D. Atès que el dret a la pròpia imatge 
està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982 
del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, la direcció de la UE SANT ANDREU demana el consentiment 
als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies, imatges i/o 
gravacions en qualsevol mena de mitjà audiovisual dels seus fills i filles on 
aquest o aquestes siguin clarament identificables.

Barcelona,    de              de 2020

http://www.uesantandreu.cat/


JUGADORS DELCLUB

60€
JUGADORS EXTERNS

80€

Durant l’estada del jugador al nostre campus 
treballarà els següents aspectes:
·Fonaments individuals (control, passada, tir, 
conducció, regat).
·Fonaments Col·lectius (percepció de 
companys, espais lliures i contraris, resolució 
de superioritats 2x1, 3x2).
·Aspectes competitius (varietat de partits 
condicionats, modificats i lliures).

MES INFORMACIÓ:
C/Santa Coloma, 39, 08030 Barcelona
Tel. 93 311 29 54
futbolbase@uesantandreu.cat

METODOLOGIA DE TREBALL

UN DIA DE CAMPUS… PREUS

INSTAL·LACIONS:
Estadi Municipal Narcís Sala

CARACTERISTIQUES PRINCIPALS:
·Adreçat a nens i nenes de 4 a 16 anys.
·Grups de treball específics i separats per edat 
i nivell.
·Dirigit i realitzat per entrenadors i 
coordinadors titulats del club.

INSCRIPCIONS:
Les inscripcions es poden fer a les oficines del 
club de Dilluns a Divendres de 17:00 a 20:00 
hores o bé al correu 
secretaria@uesantandreu.cat . 
Cal adjuntar comprovant de pagament i el 
formulari de dades amb les autoritzacions 
pertinents.
Els jugadors externs hauran de facilitar una 
fotocòpia del DNI i Catsalut.

http://uesantandreu.cat

