SI CREUS EN TU,
TOT ÉS POSSIBLE
CAMPUS ESTIU 2019
6 A 16 ANYS

CAMPUS DE FUTBOL
ESTIU 2019

Benvolguts amics i amigues del futbol,
després de l’èxit d’anys anteriors, aquest estiu, tornem amb el Campus de Futbol S4U.
Dates: del 24 al 30 de Juny.
Les places són limitades.
Un campus dirigit a nens i nenes de 6 a 16 anys i basat en tres eixos principals: Educació en valors
esportius, Metodologia de descobriment guiat i Diversió i atenció personalitzada.
Sota la direcció de David Zorrilla Rojo, graduat en CAFE (Ciències de l'Activitat física i l'esport), amb titulació de màster universitari de Direcció d'Empreses (UOC) i titulació d'entrenador de UEFA B.
Els nostres participants aprendran i milloraran les habilitats tècniques, tàctiques, físiques i psicològiques, a través d'una metodologia de descobriment guiat en la qual el treball cognitiu i de presa de
decisions és vital.
Aconseguir jugadors intel·ligents que sàpiguen executar correctament durant la competició, però
sobretot que sàpiguen decidir en situacions de partit.
Una gran oportunitat pels amants del futbol!
A més a més, en l’entorn privilegiat del complex lúdic esportiu El Collell, els vostres ﬁlls i ﬁlles podran
gaudir amb els amics i fer noves amistats, aprendre valors a través del lleure i realitzar, enmig de rialles
un munt d’activitats d’aventura: làser Tag, piscina, rocòdrom, camp d’aventura amb tirolines, quads,
hípica, jocs de nit, tir amb arc, excursions, rutes BTT... i molt més!
Regala un campus: és una molt bona oportunitat per ells, és una molt bona opció per tu!

Qui vulgui futbol de veritat, ja ho sap:

CAMPUS ESTIU – S4U 2019
Perquè el futbol és teu!
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CAMPUS DE FUTBOL
ESTIU 2019
COM ARRIBAR-HI?
A la conﬂuència entre les terres de la Garrotxa i Pla de
l’Estany, dins el terme municipal de Sant Ferriol, s’hi
troba el complex lúdic esportiu El Collell.
Carretera de Sant Miquel de Campmajor al Torn s/n,
17850 Sant Ferriol.
Coordenades geogràﬁques: 42°150324’N - 2°658107’E

DISTÀNCIA RESPECTE DIFERENTS CIUTATS:
Girona: 32 km.
Barcelona: 127 km.
Olot: 30 km.
Banyoles: 11 km.
TORN I HORARI
Del 24 al 30 de juny.
Horari d’inici del campus: el primer dia, a les 16h.
Horari de sortida del campus: l’últim dia, a les 11h.

UN DIA DE CAMPUS
Un dia al Campus de Futbol Sports4you es repartirà en
funció dels tres eixos principals del campus:

Visita les instal·lacions
Si entreu a la nostra web: www.elcollell.cat podreu fer una
ullada a les instal·lacions amb què compta El Collell, veure els
interiors, exteriors de la casa i contemplar l’entorn on el
vostre ﬁll desenvoluparà el seu campus. No us ho perdeu, val
la pena.

Fútbol: dirigit per David Zorrilla Rojo i el seu equip d’entrenadors professionals.
Activitats de Lleure: dirigides per l’equip de Monitoratge de El Collell.
Visita de professionals: nutricionista, jugadors, entrenadors, ﬁsioterapeutes...
Activitats per fomentar els valors esportius: treball en equip, respecte, cohesió de grup...
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CAMPUS DE FUTBOL
ESTIU 2019
FUTBOL
ENTRENAMENTS
Metodologia integrada amb descobriment guiat.
Fonaments tècnics:

Fonaments tàctics:
• Creació i ocupació d’espais

• Passada i control

• Desmarcatges

• Xut i remat de cap

• Transició atac-defensa

• Conducció i regat

• Transició defensa-atac

• Entrada i refús

• Marcatge

• Cobertura i permuta
Entrenament especíﬁc de porters.
Competicions vàries amb premis per tots els jugadors.
ENTRENADORS
Entrenadors de primer nivell, jugador/es professionals, joves promeses i educadors experts.
Tots ells són la base del nostre èxit i la clau perquè els nens i nenes que conﬁen en nosaltres aprenguin fútbol.

LLEURE
UN MÓN D’ACTIVITATS LÚDIQUES I ESPORTIVES !
• Làser Tag.
• Hípica.
• Rocòdrom.
• Tir amb arc.
• Piscina.
• Jocs d’aigua.
• Rutes BTT.
• Quads.
• Parcs d’aventura.
• Reportatges de jugadors.
• Karaoke.
• Gimcanes nocturnes.
• ...
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MONITORATGE
Un equip de monitors propis d’El Collell, amb gran
experiència professional, amb un coneixement
elevat de la casa, espais, instal·lacions i de totes les
activitats que s’hi duen a terme. I sobretot, amb una
dinàmica i un esperit jove capaç d’engrescar a tota la
mainada, saber-los cohesionar com a equip, afavorir els vincles d’amistat i convertir aquest dies en un
record inoblidable pels vostres ﬁlls.
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CAMPUS DE FUTBOL
ESTIU 2019
PREUS I DESCOMPTES
QUÈ INCLOU EL PREU?

· Pensió completa: esmorzar, dinar, berenar,
sopar i pernoctació.
· Monitoratge 24 hores.
· Totalitat d'activitats.
· Material per les activitats.
· Assistència Mèdica i Responsabilitat Civil.

· Samarretes del campus.
· Obsequis de l’organització.
· Diploma de participació.
· Informa del jugador (avaluació futbolística,
humana, valors...)

PREUS (IVA inclòs)
PVP ESTADA: 390 €
Descomptes:

Si sou família nombrosa o monoparental, o bé voleu fer la inscripció d’un segon germà , el preu és el següent:
PVP ESTADA: 330 €
Els descomptes no són acumulables.
En el cas d’inscriure a dos ﬁlls, el primer paga el preu complet, i el segon es beneﬁcia del descompte.

PAGAMENTS
Online:
• Quota única en el moment de formalitzar la inscripció.
Oﬄine:
• Quota única en el moment de formalitzar la inscripció.
• Pagament fraccionat:
Paga i senyal en el moment de la inscripció i la diferència abans del 15 de juny (a la butlleta d’inscripció
hi consten els fraccionaments).
Si la inscripció es realitza després de l’1 de juny no hi ha opció de fer el pagament fraccionat.
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CAMPUS DE FUTBOL
ESTIU 2019
QUÈ HEM DE PORTAR?
• Equip per entrenar: pantalons, samarretes, botes, mitges, canyelleres.
• Mudes d’estiu per la resta d’activitats: pantalons i samarretes.
• Mitjons i roba interior.
• Dessuadora /jersei per si a la nit refresca.
• Impermeable o peça per la pluja.
• Calçat esportiu i còmode (2 parells).
• Xancletes per la piscina/dutxa.
• Tovallola per la piscina.
• Banyador (si és precís bombolleta, taps, etc).
• Necesser i productes d’higiene personal:
tovallola per la dutxa, xampú, gel o sabó, raspall de dents, pinta, etc.
• Crema solar.
• Crema pels mosquits.
• Pijama.
• Sac de dormir.
• Llanterna (amb un joc de piles de recanvi).
• Gorra pel sol.
• Bossa per posar-hi la roba bruta.
• Motxilla petita.
• Cantimplora/ampolla d’aigua pels entrenaments.

IMPORTANT
Marqueu la roba amb el nom i feu la motxilla davant del nen o nena, perquè sàpiga què s’emporta i on té les
coses. Hi haurà servei de bar. S’aconsella no portar més de 15€ o 20 €. El Collell no es farà responsable de la
pèrdua d’objectes de valor.
Mòbils: només hi ha cobertura VODAFONE (hi haurà horari limitat de trucades).
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CAMPUS DE FUTBOL
ESTIU 2019
NORMATIVA
• Respecte pels monitors i resta de companys:
Puntualitat a les activitats.
Correcció en els modals (àpats, parlar).
Obeir als entrenadors i monitors i col·laborar en tasques si es requereix
(recollida de material, ordre de les habitacions, etc.).
Respectar el descans nocturn.

• Respectar les instal·lacions, l’entorn i el material que s’utilitzi.
• MÒBILS: només hi ha cobertura VODAFONE.
El Collell no es farà responsable de la pèrdua o l’ús inadequat.

• El Collell no es farà responsable de la pèrdua d’objectes de valor.
• Es poden inscriure els nens i nenes que han cursat P5?
Sí. Els nens i nenes que han cursat P5 i tenen germans que vénen de colònies, també poden venir. Recordeu, la conﬁança i
la proximitat són els eixos principals a l’hora de cuidar els vostres ﬁlls.

• Si durant l’estada al Campus Sports for you (S4U) els pares/tutors s’enduen el ﬁll/a per
conveniència, no s’abonarà l’import equivalent de la resta de l’estada.
• El Collell es reserva el dret d’excloure a aquells participants que no compleixin amb la normativa.
• ANUL·LACIÓ D'INSCRIPCIÓ:
Es podrà anul·lar la inscripció ﬁns 10 dies abans del dia d'inici del campus. En aquest cas, suposarà la pèrdua del 50% del
pagament efectuat. Si l'anul·lació s'efectua en un període inferior als 10 dies, suposarà la pèrdua total de l'import pagat, a
excepció de baixes per raons mèdiques. En aquest cas, es demanarà el certiﬁcat mèdic pertinent, quedant a criteri de
l'organització la quantitat a retornar.

REUNIÓ INFORMATIVA
5 de maig de 2019 a les 10:30h.
A les instal·lacions de El Collell, hi haurà una sessió informativa pels pares, mares i tutors que ho desitgin.
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