
INSCRIPCIÓ CAMPUS 2019 

 

   

 

DADES PARTICIPANT:      data inscripción:  

Nom i cognoms: 

data naixement: 

Direcció: 

CP:  Localitat:      Província:     

Estat de Salut:  

Informació addicional: 

 

 

¿Juga en algun equip?   ¿Quin? 

¿En què posició t’agrada jugar?  

*recordar portar i/o adjuntar fotocopia del CatSalut targeta sanitària a aquesta inscripció. 

DADES TUTORS LEGALS: 

Nom i cognoms tutor/a: 

Telèfon 1:            Telèfon 2: 

Correu electrònic 1:  

Correu electrònic 2: 

¿Ens autoritza a poder fer fotos al seu fill realitzant les activitats durant el campus i poder utilitzar-les 
en les nostres xarxes socials i/o pàgina web?        Sí          No 

Torns a realitzar: (marcar amb una “X” els torns escollits) 

Torn 1 (del 25 al 28 de juny 2019)    

Torn 2 (del 1 al 5 de juliol 2019)   

Torn 3 (del 8 al 12 de juliol 2019)   

Torn 4 (del 15 al 19 de juliol 2019)   

Torn 5 (del 22 al 26 de juliol 2019) 



INSCRIPCIÓ CAMPUS 2019 

 

   

 

Preus:  

• El cost per la primera setmana és de 160€. (del 25 al 28 juny). 

• El cost per setmana és de 200€.  

• El cost del Pack3 per 3 setmanes és de 540€, si entre elles està la primera setmana de 

juny o 570€ si són la resta de setmanes. 

• El cost del Pack4 per 4 setmanes és de 700€, si entre elles està la primera setmana de 

juny o 740€ si són la resta de setmanes. 

• El cost del Pack5 per 5 setmanes és de 870€. 

 

Formes de pagament: 

1. Transferència al número de compte del Banc Sabadell ES65-0081-1923-8400-0102-

0509 – Pª Blaugrana Sant Cugat. Recordar posar com a concepte “campus estiu + nom 

i cognoms del nen/a” 

2. Amb targeta de crèdit/dèbit en les oficines de l’escola (Av/ Can Magí s/n. Sant Cugat 

del Vallès, CEM Can Magí)  

*Recordin enviar aquest document omplert al correu electrònic admin@campusinternacional.com o 

bé, deixant-lo en les oficines de l’escola (dilluns a divendres de 17h a 20:30h). Recordar que aquest 

document és l’autorització i confirmació de la inscripció, sense ell la inscripció no serviria. Les escoles 

de futbol H8S juntament amb la Penya Blaugrana Sant Cugat tenen política de protecció de dades com 

ens marca la llei. Per qualsevol dubte podeu trucar al 606219470 (Jordi). 

 

 

 

 

(Signatura tutor/a legal) 

mailto:admin@campusinternacional.com

