Notes importants:
• Per tal de poder tramitar l'assegurança esportiva és imprescindible
que ens feu arribar el número de la targeta sanitària i una fotocòpia
del llibre de família i els majors de 14 anys el número de DNI. Els
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menors de 14 anys que ja en disposen també ens el podeu fer
arribar. Enviar la informació a: chcarpesa@chcarpesa.net
• El preu de l’escola inclou l’assegurança en la MGD, la inscripció en
el programa d’escola d’estiu, una samarreta, una gorra, el material
per a la pràctica diària, preu de les activitats extraordinàries (no
inclou l’esmorzar, s’ha de dur de casa). L’escola tindrà una duració

NOM:…….................................................................................

de 4 setmanes, l’alumne podrà inscriure’s en qualsevol setmana per
separada o tota l’escola d’estiu.

COGNOMS:..............................................................................
...................................................................................................
DATA NAIXEMENT:….…….………………........................
D.N.I. ó Nº PASSAPORT..........................................................
DIRECCIÓ:………….……………………………………..…
…………………………………………C.P.:46………..…….
POBLACIÓ:………………………………..............................
PROVÍNCIA:………………………………………………....
TELÈFON..................................................................................
MÒBIL: ....................................................................................
Formació
Educació
Pràctica
Competició
Superació

E-MAIL:....................................................................................
Autoritze que les dades e imatges del meu fill/a es publiquen
en la pàgina Web del Club.
NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE O TUTOR
…………...................................................................................
..........................................D.N.I................................................
FIRMA.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. D'acord amb què
disposa la vigent normativa li informem que les dades que vosté puga facilitar-nos quedaran
incloses en un fitxer del que és responsable el Club d'Hoquei Carpesa. C/ Dr. Villena, 18,
46016 València, chcarpesa@chcarpesa.net, on pot dirigir-se per a exercir els seus drets
d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació de la informació estan-ne en este. La finalitat del
mencionat fitxer és la de portar un control del nombre de Socis i així poder informar-vos dels
actes, dades i canvis que el Club va generant al llarg de les temporades

Carrer Dr. Villena, 18
46016 - Carpesa
València – Espanya
Tel. 607272982
Tel. 697368102
chcarpesa@chcarpesa.net
escoles@chcarpesa.net
www.chcarpesa.net

@C_H_Carpesa

Diverteix-te
jugant a
hoquei

Què és l’escola d’estiu del CHC?
Al Juny de 1971 pren forma una idea que des de feia algun temps
rondava els caps dels que preocupava la joventut d'una xicoteta
pedania, Carpesa, prop de València, del voltant de 1.200 habitants,
sense instal·lacions esportives i sense cap organització o estructura
que aglutinés o atragués als seus xiquets i joves, davall cap
modalitat esportiva ni activitat cultural.
Després de jugar-se unes semifinals provincials d'Hoquei en Sala en
una Pista habilitada de totes maneres sobre uns terrenys parroquials,
arranca un projecte que a poc a poc va anar quallant i calant en la
barriada.

Dates i horaris
Del 25 de juny al 20 de juliol. (4 setmanes).
Possibilitat de fer la inscripció per setmanes.
-Horari de 9:00 a 14:00h.
-Opció d’entrada de 8:00 a 9:00 GRATIS (sempre que s’avise amb
antelació)
-Opció eixida després de dinar, 16:30h (extra)

Al llarg dels seus 47 anys d'història diverses generacions de xiquets i
joves han anat passant pel mateix: l'hoquei ha sigut el seu esport,
almenys, durant algun temps.
Volem fomentar l’exercici físic com a un hàbit saludable pels xiquets,
oferint gran varietat de possibilitats on ells es vegen reflectits i que
així vulguin seguir amb la pràctica de l’esport.
Volem que experimenten els beneficis de una vida saludable
mitjançant l’esport, a més dels múltiples beneficis psicològics i socials
que ofereix l’activitat física col·lectiva.

A qui va dirigida?
L’escola va dirigida a totes aquelles persones que vulguin passar un
estiu diferent.

Inscripcions
El proper dia 25 de juny començarà oficialment les
activitats de l’escola d’estiu del club d’hoquei
Carpesa.

Cal informar via telefònica o por correu electrònic
per fer la reserva de la plaça. Places limitades.
Cal enviar aquest full d’inscripció ben omplert i
firmat pel pare/mare o tutor i una autorització,
una per alumne, acompanyada de les dades
bancaries o un xec nominatiu pel total, a favor del
Club d’hoquei Carpesa o enviant tota la
documentació i el xec nominatiu per correu
ordinari o correu electrònic a:
La inscripció estarà oberta fins el 14 de
juny.

Activitats
Els seus fills podran gaudir de diferents activitats esportives:

-

Entrenaments de hockey

Oferim la inscripció per a alumnes que tinguen entre 8 i 16 anys,
amb una vinculació amb l’hoquei i el Club d´Hoquei Carpesa o no, no
es important.

-

Activitats esportives

-

Jocs, circuits i gimcanes

-

Classes d’anglès

Vine a jugar i diverteix-te amb nosaltres, podràs conèixer molta gent
i practicar tot tipus d’esports.

-

Hores d’estudi

-

Tallers de manualitats

-

Piscina

Club d’Hoquei Carpesa
Carrer Dr. Villena, 18
46016 - Carpesa
València – Espanya
escoles@chcarpesa.net
Comunicació:
Per a millorar la comunicació entre l’Escola i els
alumnes, preguem que al formalitzar la inscripció
ompliu amb lletra clara el telèfon mòbil i la
direcció de E-mail.
Assegurança
Per assegurar en tot moment la vigència del segur
mèdic contractat per el Club d’Hoquei per a tot
alumne, es obligatori entregar dos fotografies,
una fotocòpia del llibre de família o del D.N.I o del
passaport actualitzat de l’alumne conjuntament
amb la inscripció

Lloc
L'activitat es durà a terme al poble de Carpesa, coordinada per la
gestió del Club d'Hoquei Carpesa.

Els records de les activitats, les noves amistats, els premis, els diplomes
i la festa d’acomiadament, van a convertir aquesta experiència de
l’escola d’estiu en alguna cosa pròpia, on ells van a ser en tot moment,
els protagonistes.

El lloc de recollida tindrà lloc a la plaça del poble de Carpesa.

Preu
L’escola s’ofereix en diferents modalitats:

Les activitats seran guiades a tot moment pels nostres monitors i
dirigides a les següents zones:
--Activitats esportives: IDE de Carpesa
--Activitats culturals: Poble de Carpesa
--Piscina
--Estudi i classes d'anglès: Local al poble

Setmana
Dos setmanes
Mes

SOCI
60€
110€
220€

NO SOCI
70€
130€
250€

Extra dinar: 6€/dia

OFERTA ESPECIAL: si portes a un amic, aquest
Directors Tècnics i d’escoles: .
Carles Ros Verdú i Andrés Vallés Julià.

pagarà a preu de soci.

