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Vilanova i la Geltrú, 08 de març del 2021 

 

Estimades  famílies, 

Estem molt contents d’anunciar-vos que organitzarem el 5é Campus de Setmana Santa del Club 

Dinami-k Atletisme Vilanova. 

Aquest campus anirà destinat a infants nascuts entre el 2004 i el 2015. Es durà a terme durant els dies 29, 

30, 31 de març i 1 d’abril del 2021. 

L'objectiu principal d'aquest campus serà promocionar l’atletisme i seguir gaudint d'aquest esport 

durant les vacances. A més a més intentarem assolir els següents objectius:  

1- Millorar la tècnica de totes les especialitats atlètiques. 

2- Gaudir de l'atletisme i fomentar la seva participació. 

3- Crear bons hàbits esportius. 

4- Fomentar el treball en equip. 

5- Donar l’oportunitat als/les joves atletes de continuar treballant la pràctica d'atletisme durant 

les vacances. 

Com funcionarem? 

Durant el campus ens dividirem en 3 grups de treball: 

- Grup 1 (2004-2007): Llançaments (Rafa)  Entrenaran de 10h a 12h. El preu serà de 20€. 

MÀXIM 10 ATLETES. 

- Grup 2 (2004-2009): Salts i tecnificació (Pili)  Entrenaran de 9.00h a 13.30h – de dilluns 

a dimecres i el dijous fins les 16.00h. El preu serà de 45€. MÀXIM 12 ATLETES 

- Grup 3 (2010-2015): Iniciació a l’atletisme (Olivia)  Entrenaran de 9.00h a 13.30h – de 

dilluns a dimecres i el dijous fins les 16.00h. El preu serà de 45€. MÀXIM 12 ATLETES 

La data límit per fer la inscripció al campus serà dilluns 22 de març. Per a formalitzar la inscripció 

s’haurà d’enviar emplenat el document d’inscripció que trobareu a la web del club (apartat campus). 

Haureu d’enviar aquest document al correu del club: clubatletismevilanova@dinami-k.com 

Tots els dies hi haurà servei d’acollida de 8.30h a 9.00h per aquelles famílies que ho sol·licitin.  

Per més informació poseu-vos en contacte amb el club a través del correu.  

Equip tècnic Dinami-k. 
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