
PROGRAMA FORMACIÓ DE ENTRENADORS THC 2023 

  
  En resposta a l'interès mostrat, us informem que l'equip tècnic del TotalHandballCamp 
realitzarà una formació per a entrenadors.  Aquest consisteix en la possibilitat d'assis@r i par@cipar 
de forma ac@va, a tots els entrenaments del Campus amb els nostres tècnics, a més d'assis@r a dos 
dies de ponències que realitzarem durant la setmana i par@cipar a les taules rodones posteriors, 
on podreu compar@r amb ells  dubtes, inquietuds o experiències de les pròpies ponències o 
relacionades amb els diferents entrenaments a què assis@u. 

 Oferim dues opcions d'inscripció: 

⇒  Total Training 

 Aquesta opció inclou: 

  L'estada en règim de pensió completa durant els dies del Campus (des del diumenge 2 fins 
al dissabte 8 de juliol), així com la lliure assistència a tots els entrenaments (tècnics, tàc@cs, Nsics i 
teòrics) i ac@vitats que facin els nostres jugadors i  jugadores. 
  Assistència a les ponències relacionades amb la formació i els con@nguts tecnico-tàc@cs, 
Nsics i psicològics de l'handbol, impar@des pels nostres tècnics, així com la par@cipació a les 
posteriors taules rodones. El preu daquesta opció és de 360€. 

⇒  Intensive Training 

 Aquesta opció inclou: 

  Estada en règim de pensió completa durant dos dies (des de dimarts 4 juliol fins dimecres 
5), així com la lliure assistència a tots els entrenaments durant aquests dos dies (tècnics, tàc@cs, 
Nsics i teòrics) i ac@vitats que realitzin els nostres jugadors i  jugadores. 
  Assistència a les ponències relacionades amb la formació i els con@nguts tecnico-tàc@cs, 
Nsics i psicològics de l'handbol, impar@des pels nostres tècnics, així com la par@cipació a les 
posteriors taules rodones. El preu daquesta opció és de 190€. 

 *Està contemplada i inclosa al preu la possibilitat de fer nit a l'apartament el dimecres 5 de juliol 
per poder tornar a des@nació al maZ. 

 

La realització d’aquesta formació està subjecta a la par@cipació d’un mínim de par@cipants.  En cas 
de no realitzar-se l'ac@vitat s'avisarà amb antelació als interessats i se'ls tornarà íntegrament 

l'ingrés realitzat. 
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 Per assegurar-vos la plaça, ja que aquestes seran limitades, haureu de fer el pagament de la   
inscripció que serà el 50% del preu de l'opció que escolliu. 
 A con@nuació us passem les dades bancàries per poder fer-la. 

IMPORTANT!!  Com a concepte haureu de posar el vostre nom i 1r cognom seguit d'entrenador/a. 

 DADES BANCARIS 
Entitat Bancaria: BBVA
Titular: Totalsportevents S.C.P
IBAN: ES85 0182 0262 9202 0239 4631
SWIFT (Código Bic): 
Nº Compte: 0182 0262 9202 0239 4631

Contacte Oficina BBVA
C/Francesc Layret, 101
08911 Badalona
Telf: (+34) 934014709
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