I CAMPUS

ENTRE 6 E 15 anos
(PRazas limitadas)

inclúe adestramento
específico de porteiros

COMPOSTEC
do 17 ao 28 de AGOSTO

de 9.00 a
14.00 horas

S.D. COMPOSTELA

inscrición ata
o 14 de AGOSTO

Móbil de contacto: 636 71 53 01 (Iván Carril)
Email de contacto:
sdcompostela@sdcompostela.com
Nº de conta: ES31 2080 0300 87 3045582273
* Extremaranse as medidas de hixiene e seguridade pola covid-19

PATROCINA:

ORGANIZA:

CAMPO MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL

Obxectivos específicos do I Campus Compostec da S.D. Compostela:
• Cumpriranse tódalas medidas de hixiene e seguridade pola covid-19: toma de temperatura ao entrar nas instalacións, limpeza de calzado ao entrar e saír do campo e xeles
hidroalcohólicos para o seu uso antes e despois de cada xornada. Ademais, desinfectaranse os materiais empregados e tódolos monitores levarán mascarilla.

S.D. COMPOSTELA

• Os participantes terán seguro de Responsabilidade Civil e accidentes.
• Cada xornada haberá visitas de xogadores, adestradores, árbitros ou directivos para
amenizar os momentos do almorzo.
• Realizaranse sorteos diarios e cada participante levará de agasallo dúas camisetas do V Campus Compos de Verán e unha mascarilla personalizada do club.
• Entre os obxectivos desta actividades están a mellora técnica do xogador,
así como o traballo por posición, tanto con aspectos técnicos como
tácticos (inclúe adestrador de porteiros), baseándose nunha actividade lúdica e recreativa.
• Fomentar as posibilidades educativas con actividades complementarias, regulamentación e estruturas, adquirindo tamén hábitos e
valores hixiénicos, saudables e nutricionais.
• Favorecer a aprendizaxe, a integración, cooperación e progresión
dos pequenos, fomentando o fútbol feminino.
• Promover o traballo en equipo e valores coma a amizade, autoestima, tolerancia, solidariedade, igualdade, respecto e xogo limpo.
• Protección de Datos: De acordo co disposto no Regulamento Xeral (UE)

2016/679 de Protección de Datos informámoslle que os datos facilitados ao longo
da prestación do servizo incorporaranse á Actividade de Tratamento titularidade
da SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA con CIF número G 70.00.0385 e domicilio
social no Estadio Multiusos Verónica Boquete de San Lázaro, porta 15, 1º, 15.703, Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade de dito tratamento é prestarlle un óptimo
servizo como cliente e o mantemento da relación comercial no seu caso establecida. Do
mesmo xeito, a empresa comunícalle que os seus datos serán empregados co obxecto de
realizarlle comunicacións comerciais e de promoción dos produtos ofrecidos pola organización. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e
portabilidade en calquera momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que o identifique dirixido á dirección arriba indicada ou a sdcompostela@sdcompsotela.com. A maiores, e de igual maneira, pode revocar o consentimento prestado á recepción de comunicacións comerciais de conformidade co disposto na Lei 34/2002.

Nome e apelidos:
Data de nacemento:

Teléfono de contacto:

Dirección:
Correo electrónico:
Enfermidades, alerxias ou intolerancias alimentarias:
Talla da equipación:
Posición:

XXXL
Porteiro

XXL

XL

Defensa

L

M

S

Centrocampista

XS

XXS

YXS

2YXS

Dianteiro

Autorización materna/paterna; titor/a e dereitos de imaxe (Incluír nome e DNI dun/dunha deles/as):

DNI:

PREZO por SEMANA:
• Xeral: 160 €
• Abonados ou fillos de abonados: 120 €
• Canteira S.D. Compostela / Clubs Conveniados: 120 €
Semana 1 (17-21 Agosto)
Semana 2 (24-28 Agosto)

