
 
 

CAMPUS D’ESTIU 2017 
Preguntes i respostes del campus d’estiu 2017 

 
QUINS DIES I HORES ES REALITZA? 
- De dilluns a divendres de 9:00h. a 13:00h.  
- Mes 1: 26 de juny a 21 de juliol. 
- Mes 2: 24 de juliol a 18 d’agost.  
 
QUANT VAL? 
- 1 mes ........................ 130€ 
- 1 setmana.................    35€ 
- 2 mesos..................... -10% descompte* 
- 1 o més germans....... -10% descompte* 
*El descompte només s’aplicarà si s’inscriu i paga abans de l’inici de cada mes de campus. 
 
COM M’APUNTO?  Plaçes limitades 
- Envia’ns un mail amb el full d’inscripció i la copia del pagament bancari, o bé, un pdf 
o foto al whats 670377913: 
+ Has d’omplir el full d’inscripció que estarà al nostre web 
www.facebook.com/clubfutbolplatjatorredembarra i a la web de turisme. 
Si no el trobes envia’ns un mail cfptorredembarra@gmail.com  o whatsapp 679377913 i t’enviarem el 
document. També els podràs trobar físicament a: patronat de turisme, a esports (pavelló Sant 
Jordi) i Ona la Torre.  
+ Has de realitzar el pagament corresponent als mesos que vulguis fer (aplicant 
descompte si escau). Al num bancari:   ES40 2100 0172 16 0200575221 “la Caixa” 
 IMPORTANT: Posa el “NOM DE L’INSCRIT” a observacions del pagament. * Si no ens 
surt el seu nom o no ens ho envies, no sabrem si s’ha pagat. 
 
QUE FAREM AL CAMPUS? segons edat/nivell 
- Iniciació al futbol platja i futvolei: tecnificació del futbol platja, esports i jocs de 

platja, tàctica i tècnica, música, visites de jugadors de la selecció, sortides: 
aiguamolls, canyadell, piscina, carrilet,.. DIVERSIÓ, APRENENTATGE I COMPETICIÓ. 

- Participació al TORNEIG DE FUTBOL PLATJA. *Hi ha edat mínima. 
 
QUE HAURÉ DE PORTAR? 
- Xancles, banyador, pantaló esportiu curt, tovallola, gorra, roba “fresca”. 
- IMPRESCINDIBLE: Aigua, crema solar (protecció alta) i esmorzar (amb alguna peça 

de fruita). 
 
A ON ÉS FA? ON QUEDEM? 
-  Principalment el campus es realitza al camp de futbol platja (davant del 
patronat de turisme, platja de la paella, al costat del port). 
-  Cada dia quedem allà, menys el dia de piscina que anem a la piscina, quedem 
directament a la piscina i tornem en carrilet. 

 
 
 

+ INFO: 
 

WHATSAPP 670377913 
CFPTORREDEMBARRA@GMAIL.COM 

www.facebook.com/clubfutbolplatjatorredembarra 


