FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
CAMPUS 2019 UEO
Nom: ...........................................................................

TARIFES DE PREUS
TARIFA 1

Cognoms: ..................................................................

08:30-13:00 h

08:30-18:00 h

Adreça: .......................................................................

1 setmana

145,00 €

210,00 €

.....................................................................................

2 setmanes

255,00 €

325,00 €

Població /CP:.............................................................

3 setmanes

340,00 €

435,00 €

08:30-13:00 h

08:30-18:00 h

Data Naixement: ......................................................
DNI ..............................................................................

TARIFA 2

Telf. contacte: ...........................................................
E-mail: ........................................................................

1 setmana

160,00 €

225,00 €

Nom pare/mare/tutor: ..........................................

2 setmanes

270,00 €

340,00 €

3 setmanes

355,00 €

450,00 €

.....................................................................................
Pertany a la Fundació UEO (S/N): .........................
Nº de SOCI de la UEO: .............................................
Porter/a (S/N): ..........................................................
Utilitzarà el servei de transport (S/N): ..................
Assistirà:

Matí

Tarda

No

Del 25 al 28 de JUNY
Del 1 al 5 de JULIOL
Del 8 al 12 de JULIOL
Intoleràncies alimentàries ......................................
.....................................................................................

TARIFA 1: Jugadors/es de la Fundació UEO, Socis de la UEO
i usuaris que no utilitzin el servei de transport.
TARIFA 2: La resta d’assistents que no compleixin almenys
un dels requisits anteriors
* Descompte del 25% pel 2on germà

COM FER LA INSCRIPCIÓ?
Omplir aquest formulari i entregar-lo a les oficines del club
situades al mateix Estadi Municipal, al Bar dels Camps del
MORROT o enviar-lo per mail a secretaria@ueolot.com o
per whatsapp (imatge) al telèfon mòbil 606 800 622
Entrar a la pàgina web:
www.ueolot.com/inscripcio-campus-ueo-2019/
i seguir els pasos que s’hi indiquen
O trucar al telèfon: 972 26 06 98 / 636 052 884 en horari
d’oficina
* Per formalitzar la inscripció caldrà presentar, a més
d’aquest formulari, còpia de la targeta sanitària de
l’assistent, còpia del llibre de vacunes i haver realitzat el
pagament de l’import total al num. de compte
ES52 2100 8102 31 0200073980

CAMPUS SOCIAL SOSTENIBLE
2019 FUNDACIÓ UE OLOT

OBJECTIUS DEL CAMPUS

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

La FUNDACIÓ de la UNIÓ ESPORTIVA OLOT organitza
per aquest estiu el CAMPUS SOCIAL SOSTENIBLE UEO
2019 de futbol destinat a nens nascuts entre els anys
2006 i el 2014 i a nenes nascudes entre el 2003 i el 2014.

Amb l’ajuda de professionals amb una àmplia
experiència hem dissenyat el CAMPUS UEO 2019 per
assolir els objectius marcats:

Dates
1ª setmana: Del 25 al 28 de JUNY
2ª setmana: Del 1 al 5 de JULIOL
3ª setmana: Del 8 al 12 de JULIOL

Els beneficis econòmics que s’obtinguin de
l’activitat del CAMPUS UEO 2019 s’entregaran
integrament a associacions de la nostra comarca
que treballen en la integració social de persones.
Després de l’experiència de l’ultim estiu, repetirem
ubicació i cel·lebrarem el CAMPUS UEO 2019 a les
instal·lacions municipals de TORTELLÀ. Disposarem
de camp de gespa natural, pista poliesportiva, piscina
i local cobert, a més d’un entorn natural idíl·lic.

> Desenvolupar i perfeccionar els fonaments tècnics i
tàctics del joc, tant col·lectiu com individual.

> Participar i gaudir activament de les activitats
esportives i lúdiques proposades.

> Mantenir durant els dies del campus uns hàbits
dietètics i higiènics adequats.

> Col·laborar en l’educació dels nens i nenes incidint en

el seu comportament i responsabilitat en les tasques a
realitzar.
> Fomentar els valors de la UEO: competitivitat, esperit
d’equip, compromís, humilitat i integració.

> Grups reduïts guiats per monitors per tal de garantir el
> Diferenciació d’activitats en funció de les edats
> Assegurança de responsabilitat civil
> Alimentació equilibrada dissenyada per professionals

Transport
TEISA ens farà el servei de transport entre TORTELLÀ
i els camps del MORROT a OLOT.

correcte seguiment dels exercicis

Dels resultats de l’enquesta realitzada entre els
pares/mares/tutors dels assistents al CAMPUS
2018 se’n desprèn un grau alt de satisfacció amb
una puntuació mitjana de 4,2 sobre 5.
Tot i això, estem treballant per aplicar les millores
necessàries per poder oferir als nens i nenes una
experiència inoblidable.

Servei d’acollida des de les 08:00 h del matí als
camps del MORROT sense cost addicional.
Alimentació
Els assistents hauran de portar de casa l’esmorzar.
El nutricionista del CAMPUS UEO 2019 ens facilitarà
unes directrius a seguir.
Un servei de CATERING ens portarà el dinar.
Els monitors del CAMPUS prepararan el berenar.

Tanmateix, oferim als assistents del CAMPUS UEO:

RESULTATS de l’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ del
CAMPUS 2018

Horaris
De 08:30 a 18:00 h
Hi ha la opció d’inscripcions NOMÉS MATÍ (de 08:30
h a 13:00 h). En aquest cas, no hi haurà servei de
transport al migdia.

i adequada a les necessitats de les activitats dels
CAMPUS
> Servei de fisioteràpia per poder atendre qualsevol
petita incidència que pugui ocòrrer.
> Presència de professionals dels diferents àmbits
(jugadors de futbol de la lliga professional,
nutricionistes, preparadors físics, àrbitres, etc.)
> Activitats dirigides en anglès
> Activitats específiques per porters
> Servei d’acollida als Camps del Morrot (sense càrrec
addicional)
> Equipació del CAMPUS: 2 samarretes i 2 pantalons
d’entrenament JOMA, bossa JOMA, gorra UEO i bidó
d’aigua

Hora de sortida del transport: 08:30 h
Hora d’arribada: 18:00 h
Lloc de sortida / arribada: Camps de futbol del
MORROT

