
CAMPUS hattrick! 2022



Viu el teu campus!

Què son els Campus hattrick! ?

Una proposta esportiva i educativa de qualitat.

Campus de futbol ,amb allotjament i pensió

completa a El Collell i Campus de futbol

intensius de tecnificació a Barcelona, pensats

per a infants i joves nascuts entre el 2015 i 2007

inclosos, amb l’ organització del Grup Gatell.

Una bona manera de gaudir de l’ estiu:

aprenent i jugant a futbol, divertint-se fent

amics i creixent en valors. Oferim participació

d’una setmana a escollir… o l’ experiència

completa de vàries setmanes!



Perquè escollir Campus hattrick! ?

• Som experts en la celebració de Campus esportius.

Establim places limitades per garantir la qualitat del treball

futbolístic i millorar la convivència entre elsparticipants.

• Disposem d’ assegurança d’ accidents i responsabilitat

civil.

• Inclou esmorçar a mig matí per facilitar la pràctica

esportiva i menjar equilibrat pensat pels nostres campus.

• Inclou piscina amb socorrista.

• Regalem a cada participant una samarreta oficial del

Campus hattrick! (equipació oficial en campus amb

allotjament).



Monitors especialitzats, encapçalats per la nostra

Direcció Tècnica

Ramon Gatell Director Tècnic Futbol Formatiu del CE Europa -–

Llicenciat Ciències de l’ Educació i l‘ Esport – Màster oficial Gestió

Esportiva - Tècnic esportiu superior en futbol (Cat. Nacional) -

Set anys al primer equip del CE Europa. Ha jugat també al FC Martinenc

i CE JÚpiter – Gran experiència com a entrenador de futbol base al CE

Europa i també dos anys al futbol base del RCD Espanyol com a segon

entrenador a l’ Infantil B i Juvenil A - Experiència de més de 10 anys

com a monitor i coordinador de campus esportius

Josu Rodríguez Màster en psicologia esportiva - Grau Superior d’

Activitats Físiques i Esportives - Tècnic esportiu en futbol (1r. i 2on.

nivell) - Jugador Terrassa FC, a 2a.RFEF - Exjugador d’ altres equips

catalans com CE Europa o FC Vilafranca - Gran experiència com

a entrenador i coordinador de futbol base - Experiència de més de

10 anys com a monitor i coordinador de campus esportius.



Viu el teu campus!

Els objectius hattrick!

El triple objectiu dels Campus hattrick! és

perfeccionar el nivell futbolístic dels nens i joves

participants, que es diverteixin en temps de vacances

i ser un pas més en el procés de formació integral de

cadascun d’ells.

Mitjançant un temps intensiu d’entrenament i

competició s’aconsegueix millorar els fonaments

tècnics i tàctics dels participants, reforçar el seu

desenvolupament saludable i treballar valors com

l’esforç, la disciplina, la competició ètica i el treball en

equip.

Compartir jocs i conviure durant la setmana amb la

resta de participants i monitors, ens ajudarà a enfortir

– en un ambient lúdic i alegre – l’amistat, el respecte

dels altres, l’ordre amb les coses i la protecció del

medi ambient.



Viu el teu campus!

Normativa dels Campus hattrick!

1. Seguir les indicacions dels responsables, tant al camp com a la resta d’ instal·lacions.

2. Ser puntual i respectar el programa establert durant tot el campus.

3. Respectar a la resta de participants i monitors, tant amb el comportament com amb el llenguatge.

4. Al menjador, comportar-se amb correcció i no molestar als altres.

5. En campus amb allotjament, al dormitori no es poden moure llits sense permís de l’organització, jugar, 

menjar ni beure. A partir de els 24h es tindrà que respectar el silenci nocturn. 

6. Les coses de valor es guardaran al despatx de coordinació, i només es podran fer ús quan es tingui 

permís.

7. Als exteriors, fer servir les papereres i respectar les plantes.

8. No es podrà accedir a les piscines sota cap concepte si no és en els horaris establerts i sempre en 

presència de socorrista. 

9. S’ han de cuidar i mantenir en ordre les instal·lacions i el material que fem servir.

10. I sobretot, ¡mantenir un clima d’ amistat i convivència alegre!

NOTA: L’ organització dels Campus hattrick! es reserva el dret d’ expulsió d’ aquells participants

que per incompliment d’ aquestes normes puguin perjudicar als companys o afectar al bon

desenvolupament de les activitats.



Viu el teu campus!

Campus hattrick! EL COLLELL.  

CELEBREM LA 11a.EDICIÓ!

Quan? DEL 17 AL 23 DE JULIOL

On? A la casa de colònies “El Collell”, especialment

preparada per estades esportives.

A la casa tenim unes magnífiques instal·lacions per

practicar esport: 3 camps de futbol professional

amb gespa, pistes per fer partits 3x3 de futbol, pistes

de basquet, parc d’ aventura, 3 piscines... també

disposem d’ espaioses habitacions, classes, sala d’

actes amb cinema i un ampli menjador dedicat en

exclusiva a nosaltres.

La qualitat de les instal·lacions i l’ entorn natural del

Collell el converteixen en una seu immillorable pel

nostre campus!



Viu el teu campus!

Modalitats, preus i ofertes Campus hattrick! EL COLLELL

Allotjament inclòs en règim de pensió completa

Individual

Sóc hattrick!

(exparticipants)

Germans  

hattrick!
COMPTAT QUOTA ÚNICA 500€ 480€ 450€

PLAÇOS

MARÇ-ABRIL 180€ 170€ 160€

MAIG 160€ 155€ 145€

JUNY 160€ 155€ 145€



Viu el teu campus!

Activitats. 

Per gaudir d’ un dia especial i millorar la 
convivència, el Campus hattrick! El Collell 

inclou la sortida al Parc Aquàtic Aquadiver.

Igualment, el programa inclou moltes altres 

activitats que milloren l’ experiència del campus: 

ping- pong, futbol 3x3, piscina diària, torneig de 

Play Station, cursa d’orientació… i moltes 

sorpreses!



Viu el teu campus!

Campus hattrick! TECNIFICACIÓ 

BARCELONA. CELEBREM LA 6a.EDICIÓ!

Quan? En el 2022 se celebraran tres setmanes: 

27 de Juny a 01 de Juliol - 04 a 08 de Juliol – 11 al 15 

de Juliol. 

Horari: De 09.00h. a 17.00h. en règim de mitja pensió o

de 09.00h. a 14.00h. (hattrick! Matí). Els nens podran

entrar a partir de les 08.30h.

On? A les instal·lacions de l’ escola esportiva BRAFA,

al C/ Artesania, 75 de Barcelona, dins la ciutat i

tocant al pulmó natural de la Serra de Collserola.

Instal·lacions molt ben dotades per la pràctica

esportiva, especialment pel futbol. Disposa de

parking i té molt bona connexió amb transport

PÚblic (Metro L3 Canyelles, BUS 27, 47, 60, 81, V27,

D40)



Viu el teu campus!

Modalitats, preus i ofertes Campus hattrick! TECNIFICACIÓ BARCELONA

JORNADA

Individual 
Nou

JORNADA Sóc hattrick!

(exparticipants d’algun campus 
hattrick!)

JORNADA

Germans hattrick! MATÍ

UNA
SETMANA

190€ 180€ 175€ 125€

DOS
SETMANES 360€ 340€ 330€ 250€

TRES
SETMANES

540€ 510€ 495€ 375€



Viu el teu campus!

Aprofita les ofertes Campus hattrick! COMBO i participa en vàries

setmanes de campus. Escolleix la combinación que més t’interessi!

Possibilitat de pagament

a plaços: 

Si ho prefereixes pots pagar la inscripció

a qualsevol CAMPUS o COMBO en tres 

plaços: 

50% MARÇ – ABRIL, 25% MAIG, 25% JUNY

COMBO NOU SÓC
HATTRICK!

GERMANS
HATTRICK!

BARCELONA + EL COLLELL 670€ 640€ 605€

DOBLE BARCELONA + EL COLLELL 850€ 810€ 770€

TRIPLE BARCELONA + EL COLLELL 1030€ 980€ 935€



Viu el teu campus!

Festa  de clausura i entrega premis

• Tots els participants reben premis i records per la

seva participació en cadascun dels campus.

• Premis als guanyadors de les competicions

que es duen a terme durant els campus.

• Festa de clausura familiar, amb detall per tots 

els participants i alguna que altre sorpresa!



Viu el teu campus!

Agafa el hattrick!Bus per pujar

al Campus hattrick! del Collell

Oferim als participants la possibilitat de 

pujar al Collell des de Barcelona en autocar 

el diumenge 17 de Juliol. 

Es confirmarà el servei, segons el nombre de 

participants que s’inscriguin.



Viu el teu campus!

MÉS INFORMACIÓ

• MÒBIL:    650 441 562                                       WEB:  www.somhattrick.com INSTAGRAM: somhattrick

http://www.somhattrick.com/


Viu el teu campus!

COL.LABOREN


