
Jornada de
FUTBOL FEMENÍ 

DADES DE LA NENA
NOM

COGNOMS

CORREU ELECTRÒNIC

DATA DE NAIXEMENT

ESCOLA / CLUB

SIGNATURA

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR/A
NOM 

DNI 

SIGNATURA

Aquest full d'inscripció el podeu lliurar el mateix 
dia de la trobada. No obstant, agrairíem que 
enviéssiu un correu electrònic abans del 1 de maig 
de 2015 a lleida@fcf.cat per tal de fer una previsió 
del número de participants.

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, s’informa a la persona que les dades facilitades 
seran incloses en el fitxer automatitzat de la Federació Catalana de 
Futbol per al seu tractament informàtic. Així s’informa de la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant 
correu electrònic a l’adreça info@fcf.cat.
Autoritzo a la Federació Catalana de Futbol, en l’àmbit de les seves 
competències, a fer ús de les dades personals que puguin ser del meu 
interès amb l’única finalitat de gestionar la trobada de futbol femení.

FULL D’INSCRIPCIÓ
Edat de les participants entre 6 i 16 anys.

Entre 6 i 16 anys
9.30 h
Distribució per grups de les participants inscrites. Totes les 
participants hauran d'anar equipades amb roba i calçat esportiu.

De 10.00 a 12.30 h
Sessió tècnica on es podran practicar 
exercicis en diverses estacions de 
joc:
- Domini de la pilota
 - Tècnica individual
- “Rondos”
- Xut a porteria
- Mini partits
- Llançament de faltes i penals
- Control i passades
- Manteniment de la pilota

12.30h 
Partits amistosos amb els equips 
territorials femenins sub 12, sub 14 
i sub 16.

14.00h
Cloenda de la jornada.

1 de maig de 2015

INSCRIPCIÓ
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Complex Esportiu del Segrià
( Avinguda Europa, 90B)

TORREFARRERA


