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Estamos a tua espera!

Seguimos Juntos, Seguimos Fortes!
#Siga #GSC

CAMPUS TÉCNICO
GUIFÕES SC 2019IIICAMPUS TÉCNICO

GUIFÕES SC 2019III



Datas
21 a 28 de Julho de 2019

Locais
Pavilhão Engenheiro António Maia & 
Escola EB23 Irmãos Passos

Preço
150€ até 15 de Junho;
175€ até 13 de Julho.

Promoções
Irmãos desconto de - 10%;
Campus de Férias + Campus Técnico 
redução de -20€.

Público
12 aos 16 anos

Horário de Atividades
8h30 - 23h 

Alimentação Incluída
Pequeno Almoço, Almoço, Lanche, Jantar 
e Reforço ao longo do dia.

Atividades Lúdicas
Surf;
Esgrima; 
Lazer Tag;
Volleyball;
Parque Aquático Amarante;

O objetivo deste campus técnico será proporcionar 
aos atletas uma forma de trabalhar as suas aptidões 
basquetebolísticas com diversos treinadores, 
aumentando assim a sua visão sobre a modalidade. 
Também serão trabalhadas as diversas capacidades 
técnicas individuais, o que irá proporcionar uma me-
lhoria na qualidade dos jovens atletas. 
O campus também irá trazer diversos momentos 
lúdicos, entre variadas atividades noturnas e um dia 
dedicado ao parque aquático de Amarante, diversão 
não irá faltar para compensar o trabalho árduo dos 
treinos. Finalizando a semana com uma festa em 
discoteca para todos os escalões 
superiores a sub14, inclusive.
O campus está aberto para todos os atletas desde 
sub12 até sub18, feminino ou masculino. Sendo que 
durante o campus os atletas vão trabalhar em gru-
pos divididos por nível de basquetebol e não por 
faixa etária.

Informações do Atleta
Nome: ___________________________________________
_________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/ ________
Clube: ___________________________________________
Contacto: ________________________________________
Alergias: _________________________________________
_________________________________________________
Restrições Alimentares:  ___________________________
_________________________________________________
Cuidados de Saúde: _______________________________
_________________________________________________

Informações do Encarregado de Educação
Nome: ___________________________________________
_________________________________________________
Profissão: ________________________________________
Contacto: ________________________________________
Contacto de Emergência: __________________________

Campus
IIIº Campus Técnico 19
IIº  Kids Summer Camp 19

Irmãos 
Sim                               Não
Nome(s): _________________________________________
_________________________________________________

O encarregado de educação autoriza a utilização dos 
dados pessoais e das imagens do seu educando pelo 
Guifões Sport Clube para os fins tidos por conveniente 
pelo clube: 
Sim                               Não

Informações

Descrição Geral

Formulário de Inscrição


