
  
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la Llei orgànica 
171982, 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els coordinadors 
d’aquest campus de futbol demanem el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on 
apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables. 
En/Na..................................................................................... amb DNI o passaport ........................................., autoritzo 
que la imatge del meu fill/a,………………………………………………................................................……, pugui aparèixer en 
fotografies corresponents a activitats esportives organitzades pel Club Atlètic Segre amb la col·laboració de Futpro 
Academy, i publicades a: 

-     - Pàgines web o xarxes socials.      Signatura 
-     - Revistes o diaris. 

Recordeu que en cas de que no retorneu aquesta autorització signada, considerarem que no ens autoritzeu. 

 
                                                           Dirigit a nens/es a partir de 4 anys. 
                                            Dies 27, 28 i 31 Desembre i 2, 3 i 4 de Gener de 9:00 a 13:30 h.  

a les instal·lacions municipals Ramon Farrús del Club Atlètic Segre. 
 

    TREBALL 
  ESPECÍFIC              XERRADES TÈCNIQUES A CÀRREC DE PROFESSIONALS 
DE PORTERS              DEL FUTBOL!!! 

                DIES 27, 28 I 31 
             NO T’HO PERDIS!!! 

 
QUE CAL PORTAR?          PREU 
Roba esportiva i sabates de futbol.         ½  TORN  3 DIES 35 € 
Esmorzar. Fotocòpia o original de la    TORN COMPLERT  6 DIES 60 €    

                  Targeta Sanitària si no ets del Club. 
 

 

 
FULL D’INSCRIPCIÓ 

NOM I COGNOMS: _______________________________________________________________________ 
 
DATA DE NAIXEMENT:  ____________________________________________ 
 
E-MAIL: _________________________________        TELÈFON DE CONTACTE:_______________________ 
 
JUGO A FUTBOL?   SÍ ___  NO ___  EQUIP: __________________________ 
 
POSICIÓ QUE OCUPA AL CAMP: ____________________________________________________________ 
 
VOLS REBRE FORMACIÓ DE PORTER?  SÍ ___  NO ___ 
 
DIES QUE PARTICIPAREU.    27 28 31 2 3 4  
 

INCLOU 

Iniciació/perfeccionament a les habilitats tècniques. Treball individualitzat per nivells. 

Incorporació de treball per posicions. Assegurança de la Responsabilitat Civil. 

Monitoratge qualificat i amb experiència. Informes detallats de cada jugador. 

Dessuadora de la 2a Tecnificació de Nadal. Bossa regal de Nadal i algunes sorpreses més. 


