
9º

Per a nens i nenes nascuts des de 200 a 2018 7. Es realitzarà del 27/06

29/07 Tintorer

2 /06 al 0 /077 1 COSTAJUMP

0 /07 al 0 /074 8 AQUALEON

11 15 : AQUALEON/07 al /07

18 2 COSTAJUMP/07 al 2 /07:

2 /07 al /07:5 29 AQUALEON

Quina/es setmanes

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

80€
80€

80€
80€
80€

14:00 h.

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ/ MESURES D'HIGIENE i SEGURETAT
ESPECIALS  PER REALITZAR EL CAMPUS
E er( xplicació p la part del darrere)

Dia puntual: 15 € 25 €Dia excursió:
Descompte de per setmana: germans i inscrits més de 3 setmanes.5€
Descomptes no acumulables.
No hi haurà servei d'acollida.
Noves equipaciones de campus: (recollida a les oficines del club)2 €5
Informació e inscripció a les oficines de Can Tintorer en horari de dimarts,
dimecres i dijous  de 17h a 19:30h o via e-mail del club:
fcsportinggava@gmail.com

Requisits generals per a participar al campus
· Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la
COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós .
· Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions
posposades pel període de confinament). Requisit per a la
inscripció.
· En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà
que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la
idoneïtat de participar en determinats tipus d'activitats, donat que
són població de major risc enfront a la COVID-19.

AUTORITZACIÓ/DECLARACIÓ RESPONSABLE:

D. con DNI:
Pare/Mare/ tutor/a legal de
autoritzo i declaro expressament al FC SPORTING GAVA a fer-se càrrec del meu fill/a per
realitzar les activitats del CAMPUS ESTIU,  i que l'infant / adolescent reuneix elsIX
requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les
circumstàncies i risc que comporta.

SIGNATURA

Excursió (tots els dijous)

CLINICA

MURILLO

CLINICA

MURILLO



INFORMACIÓ ADICIONAL:


