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Benvolguts/des,
Ens plau informar-vos que aquest estiu la U.E. Avià organitzarà el seu 2on Campus de futbol,
on els nens que s’hi apuntin podran gaudir de diferents entrenaments per aprendre i passars’ho bé jugant a futbol i fent activitats lúdiques complementaries.
Es combinaran exercicis específics de la pràctica del futbol (tàctica i tècnica) amb altres
activitats més lúdiques com ara jocs i gimcanes aquàtiques ja que, si el temps acompanya,
podrem disposar de la nostra piscina municipal.
L’horari del campus serà :
De 9h a 14h del matí del dilluns dia 26 de Juny al divendres dia 30 de Juny ( 1a setmana)
De 9h a 14h del matí del dilluns dia 3 de Juliol al divendres dia 7 de Juliol.

( 2a setmana)

El preu de la inscripció és de 80 € una setmana i de 130 € dues setmanes .
La inscripció cal entregar-la degudament omplerta a l’oficina de Clau-21 ( Passeig de la
Indústria, 40, 08600 Berga, Barcelona) on també s’hi realitzarà el pagament en efectiu de la
mateixa.
Les fulles d’inscripció estaran a la mateixa oficina o també es podran descarregar de la nostra
web: https://ueavia.com/
Per confirmar que la inscripció s’ha realitzat correctament la organització enviarà un correu
electrònic de confirmació.
La data màxima per a poder inscriure’s al campus serà el divendres dia 23 de juny.
L’edat per a poder-hi participar serà des dels 5 fins als 14 anys (Categories: Prebenjamí,
Benjamí, Aleví i Infantil).
El club posarà a disposició dels nens el seu servei de vestuaris i dutxes per si les volen utilitzar.
També caldrà que portin una bossa amb el banyador, xancletes (o calçat adequat per anar a la
piscina), crema solar i, si ho consideren oportú, una mica d’esmorzar, tot i que cal que vinguin
ben esmorzats de casa. A mig matí es proporcionarà fruita i beguda (sucs i aigua) per a tots els
participants.
En cas de mal temps, la direcció del campus es reserva el dret de fer modificacions en el
programa d’activitats, ja que és molt probable que aquestes es traslladin al pavelló poliesportiu.
L’organització farà entrega el primer dia de dues samarretes tècniques de record per a tots els
participants que podran utilitzar per dur a terme totes les activitats que es realitzaran al campus.
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