
Centre d’Esports Tortosa

Amb la col·laboració de:

Nom: 

Cognoms:

DNI:

Adreça:

Població:  CP:

Data de naixement:

Telèfon 1:   Telèfon 2: 

Email:

Targeta sanitària:

Quines setmanes assistiràs?

1a (2 al 6)

2a (9 al 13) 

3a (16 al 20) 

4a (23 al 27)

Jugues a handbol com a activitat 
extraescolar?

Sí         No

CA
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L

Codi 
entitat

Codi 
oficina

DC Número
de compte

Esport
Tecnificació 
Lleure

IN
SCRIPCIÓ

Contacte:
Nil Teruel
676 583 095
cetortosa@gmail.com

TONI 
GERONA

O
RG

A
N

ITZA

Ingressar els diners corresponents 
al següent compte corrent:

/2100/     /3502/     /95/     /2200163377/

Del 2 al 27 de juliol
De 9:00 a 13:30
Nascuts/es del 2004 fins al 2010 
Pavelló Firal de Remolins



· Assegurança esportiva.
· Sortides a la platja i a les piscines.
· Entrenaments d’handbol.
· Samarreta per tots els participants.
· Entrenament amb Toni Gerona.
· Activitats lúdiques i de lleure.

Dia límit d’inscripció: dilluns 25 de juny.
Entregar juntament amb el rebut del pagament 
(posar com a concepte el nom del nen/a) a:

· Els respectius entrenadors/monitors dels
  seus fills i filles.
· Correu electrònic cetortosa@gmail.com

Ens posarem en contacte per realitzar una reunió 

informativa el dijous dia 28 de juny.

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui 
aparèixer en fotografies i vídeos corresponents 
a aquesta activitat i podran ser publicades a:

· Pàgines web del club.
· Filmacions destinades a difusió pública
  no comercial.

SÍ autoritzo 

NO autoritzo

PREUS

Totes aquestes activitats estaran dirigides per 
entrenadors/es d’handbol amb titulació i també 
per monitors de lleure. Les activitats seran super-
visades per Toni Gerona, exentrenador i coor-
dinador tortosí del FC Barcelona. Campió de la 
Lliga 2016/2017 i Copa 2016/2017 amb el seu pas 
per l’equip Jaish de Qatar. Actualment, Toni és 
l’entrenador de la selecció de Tunísia, on es van 
proclamar guanyadors de la Copa d’Àfrica 2018, 
èxit que els va donar el bitllet per al campionat 
del món el pròxim any. 

CAMPUS D’HANDBOL TONI GERONA

Una setmana 
35€ soci/45€ no soci

Dues setmanes
65€ soci/85€ no soci

Tres setmanes
85€ soci/105€ no soci

Quatre setmanes
120€ soci/135€ no soci

Vine i gaudeix de l’handbol amb nens i nenes de la teva edat. Podràs iniciar-te o perfeccionar el nostre esport d’una manera diferent, amb grups de 
diferents nivells. Però no tot serà handbol durant el campus. També anirem a la platja, a les piscines i farem cada dia moltes activitats de lleure!

QUÈ INCLOU EL PREU?

COM HE DE FER 
LA INSCRIPCIÓ?

DRETS D’IMATGE


