
INSCRIPCIÓ  
CAMPUS D’ESTIU  
FUTBOL CLUB SANT JUST 

DADES PERSONALS DEL JUGADOR 

Noms I cognoms:

DNI: Data de naixament:

Domicili:                                         n·:      pis:      porta:   

Població: CP: TEL.fixe:

Mail:

HORARI DEL CAMPUS: DE 9:00 a 17:00 h

SETMANES DE CAMPUS: 

Primera setmana: el 25 al 28 de Juny 
Segona  setmana: del 1 al 5 de Juliol 

Tercera setmana: del 8 al 12 de Juliol 
Quarta  setmana: del 15 al 19 de Juliol 

Cinquena setmana: del 22 al 26 de Juliol 
Sisena  setmana: del 29 al 31 de Juliol 

PREUS: 
Una setmana: 160 euros 
Dues setmanes: 275 euros  
Tres setmanes: 385 euros  
Quatre setmanes: 480 euros 
Cinc setmanes: 550 euros 

Setmana 6 ( 3 dies de Juliol ): 60 euros amb una altra setmana de campus 
                                120 euros si es l’única setmana de campus 
                                Gratuït a partir de dues setmanes de campus 

TEL.mòvil:

HORARIS I PREUS

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  
- Fotocopia del DNI                        - Talla pantalò: 
- Fotocopia tarjeta sanitària              - Talla samarreta:



DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ 
Declaro que el jugador/a: 

1. No pateix cap malaltia cardíaca ni/o respiratòria, ni de cap altre tipus que 
impedeixi o aconselli no realitzar activitats esportives. 

2. No requereix cap tipus d'assistència ni/o vigilància medica específica que 
requereixi tractament mèdic continuat. 
  
3. No pateix cap al·lèrgia ni intolerància alimentaria ni a cap medicament.  

4. En cas de patir alguna malaltia o requereixi algun tractament, es farà 
constar a continuació.  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————— 

AUTORITZO expressament al F.C. Sant Just perquè, a través del seu personal, 
pugui prendre fotografies i/o filmar al menor durant les activitats del Campus 
de Futbol Sant just del 2019 per informació i/o promoció del club, renunciant a 
qualsevol remuneració i/o reclamació per les filmacions o fotografies. 

AUTORITZO el trasllat caminant del menor des de el camp de futbol de Sant Just 
fins al complex esportiu La Bonaigua, en l'horari del casal i acompanyat dels 
monitors corresponents per l'activitat de piscina i. menjador així com la seva 
tornada. 

El sota signant accepta que el F.C.Sant Just podrà cancel·lar el Campus si no 
arriba a un mínim de 24 persones. 

En aquest cas, els inscrits tindran dret a recuperar el cost de la inscripció 
que hagin abonat. 

Així mateix, els inscrits que vulguin donar-se de baixa i que no sigui per motiu 
mèdic, perdran la totalitat de l'import abonat en concepte d’anul·lació. 

Nom pare/mare o tutor legal:  __________________________________________ 

Signatura: 

A Sant Just Desvern, dia       del            2019


