
II SUMMER TRAINNING CAMP 
(stage de competició de combat) 

 
 

DATA:  6-7-8-9 de setembre del 2018 
 
 
LLOC:  Casa de colònies EUROSTAGE  
 Riera de Caldetes s/n – 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
 
 
PARTICIPANTS:  Precadet (2007-2008) 
   Cadet (2006-2005-2004) 
   Júnior (2003-2002-2001) 
   Sènior (2000 o abans) 
 
 
OBJECTIUS DEL STC’18: És un stage de pretemporada, per tant l’objectiu és posar a punt 
els atletes per afrontar la nova temporada, amb una planificació dels entrenaments 
adaptada a l’inici de la temporada. 
 
 
VALORS DEL STC’18: La convivència, la puntualitat i el repecte als companys i a l’entorn 
seran els puntals de l’stage.  Igual que l’any passat l’ús del telèfon mòbil només es 
permetrà en les hores d’esbarjo, no estarà permés ni en el menjador, ni en els 
entrenaments, ni en les activitats que es facin amb els monitors. També es faran grups  i 
cada grup  serà l’encarregat de parar i desparar les taules en el menjador. 
 
 
DIVERSIÓ: La casa disposa de pista de voleibol, camp de futbol, piscina, etc.  Tenim la 
platja i la muntanya molt aprop. També tenim preparades activitats diürnes i nocturnes. 
No només entrenarem. 
 
 
REGISTRE I PAGAMENTS: 

- Emplenar el formulari d’inscripció 
- Fer una paga i senyal de 90€ abans del 25 de juliol en el següent número de 

compte ES81 2100 0114 5401 0202 6819, especificant en el concepte STAGE+ nom 
del participant. 

- Enviar el formulari d’inscripció junt amb el comprovant de pagament en el següent 
email: infostagepretemporada@gmail.com 

- Si és un club el que fa la inscripció recordem que per cada deu alumnes que 
participin a l’stage, un monitor és gratuït. 
 

 
 
 



PREUS: 
Stage + allotjament amb pensió completa:      190 € 
Només l’allotjament amb P.C   120 € 
Només els entrenaments:    100 € 
 
CAMISETA DE REGAL EN TOTES LES OPCIONS  
 
 
MATERIAL QUE CAL PORTAR: 
- DNI i tarjeta sanitària 
- Roba i calçat esportiu 
- Dobok i cinturó 
- Totes les proteccions 
- Banyador tovallola de piscina y xancletes . 
- Necesser i tovallola de dutxa . 
- Crema solar y antimosquits 
- Llanterna 
- Sac de dormir o llençols 
- El dinar del primer dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANITZA: 
Club TKD Molero i club TKD Jorsan.  
Per més informació als telèfons 663.115.430 (Chema Palacios) i 637.733.858 (Jordi de 
Dios) o al correu electrònic:  infostagepretemporada@gmail.com 
 
 



Full d’inscripció: 
 

ESPORTISTA 
 
 

NOM: _____________________________________________  

DATA DE NAIXEMENT : _________________ 

DNI:______________ Núm llicència : ___________  Data expedició llicència: __________  

TELÈFONS DE CONTACTE: _________________       __________________ 

TALLA DE CAMISETA (marcar amb una rondona): 10 – 12 – 14 – 16 – S – M – L – XL – XXL  

 
algun tipus d’ al.lèrgia, intolerància o alguna altre cosa que creieu que els monitors han de 

saber:  ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 
 

AUTORIZACIÓ PATERNA/MATERNA 
 

 

Jo, _________________________________________ amb  DNI ________________ 

autoritzo al meu fill/filla ____________________________________ a participar en el 

Summer Trainning Camp’18, així com a realitzar totes les activitats  proposades pels 

tècnics. 

També autoritzo als organitzadors de l’Stage a fer fotos de les activitats que es faran i que 

la imatge del meu fill/a pugui ser publicada a les xarxes socials  dels organitzadors o en 

alguna revista.  

 

Firma i data 

 

 
 
 
______________________ 


