
   TECNIFICACIÓ DE PRETEMPORADA 2020/21 – CHVNG

Obert a tothom, tant si ets del CHVNG com si ets d’un altre club.

QUI HI POT PARTICIPAR I QUE OFERIM
 Hi podeu participar tant si sou jugadors i jugadores del Club Handbol Vilanova i la Geltrú com si veniu d’altres 

clubs d’handbol.
El vostre any de naixement ha d’estar entre el 2003 I el 2008 (categories infantil, cadet i juvenil); haureu de 
venir amb ganes de millorar les vostres habilitats i coneixements en aquest esport.

 Oferim als nostres jugadors/es que es desenvolupin amb coneixements i tècniques que els puguin aportar 
altres entrenadors diferents dels habituals i amb experiència en nivells superiors.

INFORMACIÓ
 Dates: els dimarts i dijous de juliol de 2020 (començarem dijous dia 2 i acabarem dijous dia 30)
 Horari: de 16 a 20 h.
 Lloc: CEM Isaac Gálvez
 Més informació al web de club www.chvng.cat     o bé via e-mail a   of  icina@chvng.cat  
 Telèfons dels responsables:

o Juan Cuenca 665 91 54 53
o M. José Rodríguez 696 40 12 90

REUNIÓ INFORMATIVA
 Si l’estat d’alarma ens ho permet,   es convocarà als pares i mares dels nois/es inscrits per tractar amb detall 

tots els continguts de la Tecnificació de Pretemporada, activitats, indumentària necessària i altres aspectes 
relacionats.

PREU
 Socis del CHVNG: 120€
 No socis: 200€

FORMA DE PAGAMENT
 Transferència al compte ES51 2100 0378 4502 0026 5609 de CAIXABANK
 Posar com a concepte : NOM ESPORTISTA + TEC. DE PRETEMPORADA 20/21

COM FER LA INSCRIPCIÓ
 Envieu-nos la documentació necessària via e-mail a oficina@chvng.cat     o bé, presenteu- la a l’oficina 

que el CHVNG té al C. E. M. Isaac Gàlvez, els dimarts i dijous de 18 a 20 h. (l’imprès d’inscripció el 
pots descarregar de la web www.chvng.cat)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
 Full d’inscripció
 Resguard bancari del pagament
Si no ets jugador/a del Club, també ens caldrà
 DNI
 CatSalut
 DNI pare/mare/tutor-a

La realització del Campus i de la resta de les activitats incloses en ell, està supeditada a l’autorització per part de les 
autoritats depenent de l’evolució de l’estat d’alarma a causa de la COVID-19.
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