
Emplena el full d’inscripció adjunt o descarrega’l a través de la pàgina web
www.santjoandevilassar.com

i entrega’l, 
del 18 de maig al 19 de juny 

junt amb el comprovant de pagament a:
campussjv@gmail.com

Per a més informació:
Telèfon: 660 16 98 98 (Xavi), 

606 95 75 50 (Oriol)
Carlota: 635 40 47 51

Club: 699 82 78 19 ( dimarts i dijous de 17:30 a 19:30 h.)

campussjv@gmail.com

Places limitades: 60 nens/es per setmana.
En cas de limitació en l’aforament de les activitats, 

donarem prioritat a l’ordre d’inscripció.

Es realitzarà un ingrés o transferència al compte bancari del BBVA:
      detallant el NOM I COGNOMS DEL NEN, LES SETMANES I EL HORARI.

ES7201821379380202142423

FUTBOL SALA
CAMPUS D´ESTIU

CEFS SANT JOAN VILASSAR 2020
DEL 26 DE  JUNY 
AL 31 DE JULIOL

EDATS
DE 5 A 14 

ANYS

diferents horaris a escollir
Horaris: de 9 a 17 h

campussjv@gmail.com
Inscripcions

PLACES LIMITADES

Col·labora
amb:

Trasters Vilassar 

COM FER LA INSCRIPCIÓ AL CAMPUS

FUTBOL SALA
CAMPUS D´ESTIU

CEFS SANT JOAN VILASSAR

PREINSCRIPCIÓ 
RESERVA LA TEVA PLAÇA PER UN IMPORT DE 50€

PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA DEL 18 DE MAIG AL 19 DE JUNY

PAGAMENT
UN COP INICIAT EL CAMPUS

DEL 26 AL 29 DE JUNY PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA



El Sant Joan de Vilassar presenta el campus d’estiu lúdic i de tecnificació de Futbol Sala que 
es realitzarà a Vilassar de Mar.
Hem preparat una proposta de treball que permet apropar aquest esport als joves, incidint en 
la millora de les seves qualitats i destreses però, sobretot oferint-los la possibilitat de gaudir 
practicant aquest esport.
El Sant Joan de Vilassar és un club referent de Futbol Sala a la comarca del Maresme i unes 
de les entitats esportives que més impulsen aquest esport.
Es per això que creiem necessari continuar amb aquesta tasca de promoció i formació dels 
nostres joves durant la temporada d’estiu. 
Formarem els nostres jugadors com a persones primerament, sense oblidar-nos de millorar el 
seu nivell de Futbol Sala.

Del 26 de juny 
al 31 de juliol

EDATS DATES
Grup 1:  de 5 a 8 anys. 
Grup 2:  de 9 a 11 anys. 
Grup 3:  de 12 a 14  anys. 

S’intentarà respectar els grups d’edats 
sempre que sigui possible 

(segons inscripcions.)

Acollida de 8 a 9 h. al pavelló Paco Martin
 (segons inscripcions)

Preus: 3 € dies esporàdics - 10 € la setmana. 
El dies esporàdics s’han d’avisar com a màxim el dia anterior a Xavier Alfaro.

Platja 
Cabrera -  Vilassar

INSTAL∙LACIONS ESPORTIVES
Disposem de les millors instal∙lacions per poder oferir el millor servei als nostres esportistes

Pista de futbol sala del 
Pavelló Municipal 

“Paco Martin”
 de Vilassar de Mar

Pista de futbol sala
 descoberta 

Lluís Guardiola 
de Vilassar de Mar

Piscina “Castillejos” 
de Vilassar de Mar

SITUACIÓ EXCEPCIONAL

Aquest any degut a l’excepcionalitat de la situació no podem garantir al 100 % el compliment de 
tot el que tenim programat i pensat per al Campus d’Estiu, penseu que les instal.lacions no són 
propietat de l’entitat, i hem de seguir les normatives que siguin designades pels òrgans compe-
tents, així ens podem trobar amb modificacions en:

PREU: La variació dels ràtios per grup, així com l’implementació de mesures de prevenció del 
COVID-19 (mascaretes, guants, neteja material ...) poden fer variar els preus que s’han esta-
blert.

ESPAIS: “Ens podem trobar que haguem de variar o diversificar els espais en funció de disponi-
bilitat dels mateixos per ràtios de nens, o per un possible inici d’obres a la Pista Lluís Guardiola”

SERVEI MENJADOR: És un servei contractat a un tercer i per tan no depèn de nosaltres que 
és pugui fer ni tampoc les condicions del mateix, així com el preu.

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS: També pot patir canvis degut al COVID-19.

DATES: En el moment de la publicació d’aquest dossier tenim coneixement d’una sèrie de 
factors que és poden veure alterats en el decurs de les properes dates per qualsevol decisió de 
les institucions que ens regeixen.

Finalment aclarir: En cas de limitació en l’aforament de les activitats, donarem prioritat a 
l’ordre d’inscripció. “Si la celebració del Campus no fos viable es retornaran els diners 
de reserva de la plaça.” 

PREUS 
JUGADORS CLUB I ESCOLES-SOCIS

PREUS 
NO JUGADORS - SOCIS

26 JUNY 17 € 25 € 30 € 19 € 29 € 35 €

1 SETMANA 
29 / 6 a 3 / 7 82 € 123 € 135 € 87 € 128 € 145 €

2 SETMANES
del 6 al 10 juliol 152 € 235 € 250 € 162 € 245 € 265 €

3 SETMANES
del 13 al 17 juliol 217 € 340 € 360 € 232 € 355 €  380 €

4 SETMANES
del 20 al 21 juliol 277 € 440 € 465 € 297 € 460 € 490 €

337 € 540 € 570 € 362 € 555 € 600 €

9 a 17 h. 
(Inclou dinar)

9 a 15 h. 
(Inclou dinar)

9 a 15 h. 
(Inclou dinar)

9 a 17 h. 
(Inclou dinar)9 a 13 h. 9 a 13 h. 

5 SETMANES
del 27 al 31 juliol


