Preus Campus Preus amb promoció **

Una setmana
Dos setmanes
Tres setmanes
Quatre setmanes
Cinc setmanes

154 €
240 €
326 €
437 €
528 €

139 €
216 €
293€
394 €
428 €

197 €
322 €
456 €
610 €
725 €

178 €
293 €
418 €
557 €
662 €

Tot el dia

Una setmana
Dos setmanes
Tres setmanes
Quatre setmanes
Cinc setmanes

**Per inscripcions realitzades abans del 6 de juny i que
compleixin alguns dels següens criteris:
Abonats a la Fundació: S'aplicaran aquests preus als
abonats en actiu a la fundació U. R. Laru.
Participants del campus de futbol U.R. Laru 2014:
S’aplicaran aquests preus als inscrits al campus de
futbol U.R. Laru 2014.
Entitats amigues: S'aplicaran aquests preus als
membres de clubs i entitats amigues de la Fundació.
(per poder acollir-se a aquest preus, s'haurà de
presentar, a l'hora de fer la inscripció, el tríptic que
t'identificarà com a membre de l'entitat amiga i que
podràs recollir a l'entitat de referència).
Un amic: S'aplicaran aquests preus als amics dels
inscrits als campus de futbol U. R. Laru 2014 i que
s'inscriguin pel del 2015, sempre i quan no hagin estat
mai inscrits al campus de futbol U.R. Laru (per poder
acollir-se a aquests preus hauran de fer conjuntament la
inscripció. Un màxim de dos amics per inscrit).
Germans: S'aplicarà a aquest preu als germans de
l'inscrit al campus de futbol Laru 2015 (s'aplicarà el preu
al germà amb la mateixa quota o inferior).
TORNS
Primer torn: del 22 al 26 de juny ( torn de 4 dies )
Segon torn: del 29 de juny al 3 de juliol
Tercer torn: del 6 a l’10 de juliol
Quart torn: del 13 al 17 de juliol
Cinquè torn: del 20 al 24 de juliol
HORARIS
De dilluns a divendres de 8.30 a 17.30 h.
(servei de menjador inclòs)
De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h.
(no inclou servei de menjador)

* Amb una única inscripció.
Possibilitat de pagament fraccionat

Matí
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NOUS PREUS I
PROMOCIONS

LES PLACES SÓN LIMITADES I PER RIGORÓS
ORDRE D’INSCRIPCIÓ
Reunió informativa per a tots els pares,
dijous 11 de juny de 2015, a les 20 h.

Viu l’estiu al

Campus

de Futbol

U.R. LARU
FUNDACIÓ ESPORTIVA LARU
Riera de Can Gener, s/n MATARÓ
Tel.: 93 790 52 00/ 93 790 28 09 www.urlar u.com

per a
i noie nois
sd
a 16 a e 6
n ys

OBJECTIUS
• Fomentar l’interès i la pràctica del futbol dins d’un
àmbit lúdic, recreatiu i educatiu.
• Millorar les capacitats tècniques i tàctiques pròpies
del futbol.
• Desenvolupar les habilitats motrius bàsiques i
capacitats físiques i coordinatives aplicades al
futbol
• Treballar els valors propis i necessaris pel joc
d’equip i la superació personal
ORGANIGRAMA TÈCNIC
Llicenciats en Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport,
Mestres d’Educació Física,
Entrenadors Nivell 1 i 2,
Entrenador especific de porters.

INSTAL·LACIONS
• Camp de futbol de gespa artificial d'última generació
• Camp de futbol 5 de gespa artificial
• Piscines d’estiu (activitat diària de piscina)
• Sala de jocs interiors i tallers
• Sala de treballs d’aula i projeccions
• 7000 m2 de bosc
• Pistes de tennis, pàdel, frontó, tennis taula, ...
• Menjador amb cuina pròpia
• Vestidors
PROCEDIMENT I NORMES D’INSCRIPCIÓ
A partir del dia 15 d’abril de 2014 s’obrirà el període
d’inscripció.
La preinscripció únicament es podrà fer efectiva a les
instal·lacions del centre en horari d’oficina. No es
podran realitzar inscripcions per telèfon o per
qualsevol altra via que no sigui la presencial.
Possibilitat de realitzar el pagament fraccionat per
inscripcions realitzades abans del 15 de maig
(consulteu condicions).
L’horari d'oficina serà de dilluns a divendres,
de 9.15 a 12. 45 h i de 15.30 a 20.45 h.
Dissabtes de 10.00 a 13.30 h.

La inscripció inclou 2
equipacions completes
d’entrenament,
CD de fotos de record
del campus i obsequis.

....................................................................................................................

Un any més, des de la Fundació Esportiva U.R. Laru
us proposem la possibilitat de gaudir amb el Campus
de Futbol.
El que fa que aquest campus es diferenciï de la resta
és, per un cantó l’equip de professionals que estan al
front de les activitats, constituït per educadors i
tècnics titulats i vinculats al futbol base de diferents
clubs, que tenen com a objectius principals la
qualitat en l’ensenyament, el tracte humà i cordial i la
seguretat; i per l’altre les magnífiques instal·lacions
on es desenvolupen, que compten amb camps de
futbol 11, futbol 7 i futbol 5, piscines d’estiu, sala de
treball i projeccions, vestidors, menjador amb cuina
pròpia, etc., envoltades de natura i amb tots els
estàndards de seguretat exigibles que la converteixen en una de les instal·lacions de més qualitat
del Maresme; fets que et possibilitaran que aconsegueixis millorar i gaudir encara més de la teva
passió per l’esport del futbol de manera sorprenent,
divertida i amb companyia de bons amics.

....................................................................................................................

Aquest estiu viu
el Campus de Futbol
LARU!

Per formalitzar la inscripció caldrà portar:
- Fotografia mida carnet del nen/a a inscriure
- Fotocòpia del llibre de família
- Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o
mútua del nen/a
En el moment de fer la inscripció s’haurà d’omplir el
formulari amb les dades del nen/a i fer el pagament
de la totalitat dels torns escollits.
El pagament de la totalitat dels torns escollits
s’haurà de realitzar en efectiu en el moment de dur a
terme la inscripció, o per mitjà dingrés al número de
compte anotat al formulari que es lliurarà a la
recepció i fent arribar el comprovant de l’ingrés dins
de les següents 48 hores a partir del moment de la
realització de la reserva de la plaça. No es reservarà
cap plaça sense haver fet efectiva la inscripció, que
no serà formal fins que no s’hagi omplert el formulari
amb les dades del nen/a i no s’hagi fet efectiu el
pagament de la totalitat dels torns escollits.

PROMOCIÓ ESPECIAL PER ALS PARES!!
Abona’t a la Fundació U. R. Laru!
Promoció vàlida fins el 31 de juliol de 2015
Aportació inicial* + 1 mes gratuit
* consultar condicions

