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Información do Campus
QUEN O ORGANIZA
Organizado polo Real Club Deportivo, o C.D. Unión e o Concello de Rianxo.

A QUEN VAI DIRIXIDO
Dirixido a nenos e nenas en idades comprendidas entre os 6 e os 15 anos.

CANDO SE REALIZA
Dende o luns 27 ao venres 31 de Xullo de 2015, de 10:00 a 14:00 h. (recepción participantes dende as 09:30 horas)

ONDE SE REALIZA
Instalacións deportivas Vilas

PROFESORADO
Técnicos do Real Club Deportivo.

OBXECTIVOS
Facilitar a aprendizaxe das habilidades e conceptos do xogo individual.
Facilitar a aprendizaxe das habilidades e conceptos específicos do xogo individual do porteiro.
Transmitir os valores que representa o Dépor:

RIANXO

respecto, solidariedade, amizade, xogo limpo, integración, esforzo e felicidade.

ACTIVIDADES
O Método Dépor está enfocado a mellorar o xogador mediante a formulación de desafíos técnicos, xogos de relación co

Datos do alumno

balón, situacións básicas, xogos posicionais e partidos reducidos enfocados na ensinanza conceptos do 1v1.

Apelidos

Adestramento específico de porteiros.

Nome

QUE INCLÚE

Data de nacemento

Seguro de accidentes deportivos.

Club de fútbol (se está federado)

Equipamento deportivo composto de camiseta e pantalón.

Vacinas que ten

Almorzo (fruta e zume).
Diploma.

Observacións médicas

Agasallos.
A visita dalgún dos xogadores da primeira plantilla do Real Club Deportivo (dependendo dos seus compromisos)

Datos dos pais (pai ou nai)
Nome e apelidos
N.I.F.

Tarifas

Enderezo
Número

Piso

Localidade

Concello

Teléfonos

Teléfono Urxencias

Código Postal

Eu, D. / Dna. (pai, nai ou titor)
autorizo a

a que asista ao Campus do Real Club Deportivo. Fago extensiva esta autorización ás decisións médico-cirúrxicas que
fose necesario adoptar en caso de extrema urxencia, baixo a axeitada dirección facultativa, renuciando expresamente a
exixir responsabilidade ningunha por lesións que puidesen orixinarse a consecuencia da actividade que realice durante
a súa estadía no Campus, que asumo na súa totalidade.
Firma do pai, nai ou titor:

Aplicarase un 20% de desconto (20 ¤) nos seguintes casos:
· Participantes pertencentes ao CD Unión.
· Familias con dous membros en paro.
· Familias que inscriban máis dun fillo (aplicarase o desconto para cada un deles)

Autorización

con D.N.I.

O Prezo do Campus é de 100 ¤ (IVE incluido).

O Campus será gratuito para os xogadores pertencentes ao Real Club Deportivo.

Forma de pagamento: Mediante un ingreso na conta: ES82 2080 0310 5130 4000 5992 indicando nome e apelidos
do participante. O impreso de inscrición debidamente cumprimentado, deberá ir acompañado de 1 fotografía tamaño
carné e do xustificante de ingreso/transferencia.

