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Les preinscripcions pel II Campus de Futbol Sala que tindrà lloc al juliol, omplen totes

les places disponibles deixant, a partir d’ara, l’opció d’apuntar-se a la llista d’espera.

Una llista d’espera pels interessats. Després de la ràpida resposta rebuda durant el

període de preinscripció pel II Campus de Futbol Sala de l’LCFS, les places

disponibles s’han quedat esgotades, impossibilitant el poder obrir el període de

matriculació previst pel mes de març.

La Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana, juntament amb l’Àrea

Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala, va engegar la iniciativa

d’organitzar un campus d’estiu la temporada passada. Després de l’èxit de la primera

edició, aquest segon any s’encara amb molts interessats que han superat les



expectatives i que han fet tancar les inscripcions abans del previst.

A hores d’ara ja estan assignades les 96 places ofertades però, per totes aquelles

persones interessades en apuntar-se al Campus, tenen l’opció de fer una

preinscripció que els farà entrar dins la llista d’espera que, en cas d’haver-hi

alguna baixa, es seguiria per estricte ordre d’entrada.

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ? Omplint el formulari de preinscripció fent clic AQUÍ

ON ENVÍO EL FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ: Enviar el formulari de preinscripció

a campuslcfs@fcf.cat

I DESPRÉS? Rebràs una notificació en el correu electrònic confirmant que entres dins

la llista d’espera i s’adjudicarà el número assignat de la llista

QUAN ES REALITZA EL PAGAMENT?  Només es podrà realitzar el pagament en cas

de que es confirmi la baixa d’un participant i la plaça sigui assignada pel seu número de

https://files.fcf.cat/documentos/noticies/2020-01-24_12:43:18_Preinscripcio_IICampusFS.pdf
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llista

El II Campus de Futbol Sala es celebrarà del 28 de juny al 3 de juliol de 2020, a la

localitat de Berga (Barcelona), i va destinat a jugadors i jugadores de les

categories Benjamí mixte, Aleví mixte, Infantil masculí, Infantil femení i Cadet

femení, que vulguin divertir-se jugant a futbol sala, al mateix temps que aprenen nous

aspectes tècnics i tàctics d’aquest esport, de mans dels Seleccionadors Catalans de

futbol sala.

El preu del campus és de 360€ que inclou el desplaçament en autocar anada i

tornada, estada en règim de pensió completa a l’Hotel Berga Park, assegurança

d’accidents i equipació oficial del campus.

Tota la informació  sobre el II Campus de Futbol Sala de l’LCFS està disponible a

través del següent díptic:

DÍPTIC II CAMPUS DE FUTBOL SALA

https://files.fcf.cat/documentos/noticies/2020-01-24_12:44:29_Dptic_IICampusFS.pdf


Per a qualsevol dubte o aclariment està habilitat el correu electrònic

campuslcfs@fcf.cat
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