
C.E. LLAVANERES
Tecnificació

Setmana Santa 2021

29, 30 i 31 de març i 1 d’abril
de 9:00 a 13:00 h.

Per demanar més informació i formalitzar 

les inscripcions/reserves dirigiu-vos a les 

oficines del Club o al telf: 93 795 29 57 -

618 43 58 33 (Joan Mora) 

www.cellavaneres.com

Per demanar més informació i formalitzar les inscripcions/reserves 

dirigiu-vos a les oficines del club o al telf: 93 795 29 57 - 618 43 58 33 

(Joan Mora) www.cellavaneres.com

Places limitades

Col·labora: Esmorzar NO inclòs



C.E. LLAVANERES
Tecnificació

Setmana Santa 2021
Benvolgudes famílies i jugadors,

Com cada temporada, des del CE Llavaneres pretenem millorar i proposar nous serveis de 
qualitat per complementar els entrenaments habituals dels jugadors. 

Per aquest motiu us fem arribar aquest document per informar-vos d’una nova edició de 
la Tecnificació de futbol de Setmana Santa adreçat als nascuts entre el 2009 i el 2016.

AMB TOTS ELS PROTOCOLS DE SEGURETAT CONTRA LA COVID-19
Caldrà el primer dia d’assistència, aportar el document signat de autoresponsable COVID

Preus
• Setmana sencera (4 dies), 70,00 €.
• Dies saltejats, 20 € dia.

Informació
Dies, 29, 30 i 31 de març i 1 d’abril de 2021.
Horari de 9:00 a 13:00 hores
• Esmorzar NO inclòs.

INSCRIPCIÓ/RESERVES

Amb la signatura del tutor del jugador/a:
• S'autoritza a poder utilitzar fotografies del jugador/a en la pàgina web del Club.
• S'autoritza a poder traslladar el seu fill/a amb vehicles d'altres pares o 

entrenadors.
Sant Andreu de Llavaneres, a          de                                de 2021.
Signatura

Nom i Cognoms: _______________________________________________________

Data naixement: ____________________      DNI: ____________________________

Club i equip :        _______________________________________________________

Domicili :              _______________________________________________________

Població:              _______________________________________________________

Telèfons:              _______________________________________________________

Jugador:                                  Porter:

Observacions (al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, ...)

Nom i Cognoms: ___________________________________________
Telèfons:              ___________________________________________
DNI:                      ___________________________________________
Email:                   ___________________________________________

Dades del pare, mare o tutor/a:

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR AMB L’INSCRIPCIÓ

• DNI o llibre família, fotocòpia de la targeta sanitària (catsalut) i fotografia mida 

carnet, en cas de no ser del C.E. Llavaneres o C.F. Escola Llavaneres

* Resguard ingrés bancari, en cas de no presentar, no serà la vàlida la inscripció.

MARQUEU ELS DIES DESITJATS

Pagament
Realitzar el pagament, abans del 2 d’abril de 2020, al número de compte de 
CAIXABANK: ES70.2100.0416.5702.0000.3983, (Posar TECNIFICACIO SET SANTA i el 
nom del jugador al fer l’ingrés).

Dia 29/03 30/03 31/03 01/04

Tecnificació


