
El “Campus Multiesport” és una activitat dirigida especialment a  

adolescents tenint en compte les necessitats de l’estat  evolutiu en 

què ells es troban.  És per esta raó que s’ha concebut com una 

activitat física capaç de canalitzar l’energia pròpia d’esta edat. A 
més a més, esta  proposta s’entén com una oportunitat de projecció 

de tota l’audàcia, maduresa i  independència recentment 

adquirides. 
Participar en el campus suposa d’alguna mena un repte personal en 

què, dia a dia, podran gaudir de les activitats programades i que 

aprofitaran  al màxim gràcies al seu propi esforç i ànim de 

superació. 
 

INSCRIPCIONS: Del 4 al 22 de maig en el Poliesportiu Municipal. 

 
PREU: Veïns i veïnes de Godella: 60€    Altres poblacions: 80€ 

PAGAMENT: Ingrés en  compte Cajamar: 3058 7078 49 2732000019   

c/ Ample, 37 
DURACIÓ DE L’ACTIVITAT: DEL 29 DE JUNY A L’10 DE JULIOL, AMBDÓS 

INCLOSOS. 

Horari: De 9 a 14’30 

Dilluns, Dimecres i Divendres a les 9h. en el Poliesportiu Municipal. 
Dimarts i Dijous a les 9h. en el Pavelló Cobert Municipal. 

Es prega puntualitat 

 
Recomanacions 

Assistir a l’activitat després d’haver desdejunat correctament. 

Dur aigua o begudes  isotòniques o rehidratants,  en  cap cas, 
begudes energètiques o estimulants. 

Equipar-se amb indumentària esportiva, fresca i transpirable. 

N’oblidar gorra o similar per a protegir-se del sol. 

Crema protectora solar. 
Es recomana portar esmorzar cada dia per tal de recuperar forces i 

rehidratar-se. 

L’equipament de piscina serà necessari els dilluns i els dimecres 

per a practicar waterpolo.  

El primer divendres, 3 de juliol, deuran acudir al poliesportiu amb 

les seues bicicletes. 
Les llengües vehiculars utilitzades al Campus Multiesportiu seran 

l'Espanyol, Valencià i Anglès. 

 
VI CAMPUS MULTIESPORTIU 

JULIOL 2015 

 

AUTORITZACIÓ: 
Autoritze a que, en cas de realitzar fotos o vídeo,  aparega el meu 

fill/a en les publicacions municipals? 

SÍ          NO 
  Autoritze el personal responsable perquè, en cas 

d’accident o malaltia, actue segons les prescripcions del personal 

sanitari que atenga al xiquet/a, així com al fet que es realitze 
qualsevol intervenció quirúrgica en cas que els metges ho 

consideren necessari i urgent i no haja sigut possible la meua 

localització per a autoritzar-lo personalment.    

 
   Assumisc les responsabilitats civils i penals així com 

els danys  ocasionats que pogueren derivar-se de les conductes del 

meu fill/al i que no corresponguen amb les instruccions dels 
responsables de l'activitat. 

   

     SIGNATURA 
    

 

 

 
 

 

 



 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ:  
 

VI CAMPUS MULTIESPORTIU, JULIOL 2014. 

Nom i cognom del/ xiquet/a: 
 _____________________________________________________ 

Adressa: _____________________________________________ 

C.Postal:________ Població: ________________ Edat:_______ 

Nom i cognom del pare/mare o tutor/a: 
 _____________________________________________________ 

 Telèfons: Particular _______________Mòbil:_______________ 

Email: ________________________________________________ 
Observacions: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
INFORMACIÓ SANITÀRIA 

Pateix alguna infermetat crònica? 

 __________________________________________________ 

Pren alguna medicació?_______  
Quina?_______________________________________________ 

Indique freqüència i dosi_______________________________ 

Observacions:__________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 


