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Vols més motius per venir a l’OAR Vic?

1. Treballem les aptituds i les actituds.
2. Organitzem activitats extra esportives. 
3. Estem oberts a tothom.
4. Ens agrada ensenyar.
5. Entorn familiar.

Preus
Escola d’Iniciació:
• D’octubre a juny (9 quotes)
• 37€/mes + 35€ inscripció
• Inclou (1a temporada): samarreta ‘Sóc  

 de l’OAR’, pantalons, mitjons i 
 samarreta de partit
• Assegurança en cas d’accident
• Servei de Fisioterapeuta

Escola de Futbol:
• D’octubre a juny (9 quotes)
• 52€/mes + 35€ inscripció
• Inclou (1a temporada): samarreta ‘Sóc  

 de l’OAR’, pantalons, mitjons i 
 samarreta de partit
• Assegurança en cas d’accident
• Servei de Fisioterapeuta

* Tota l’equipació d’entrenament i partit es pot 
comprar a Intersport Everest.

Documentació necessària:
1. Full inscripció
2.	 Fotografia	de	carnet
3. Targeta Sanitària
4. DNI, NIE, Llibre de Família o Passaport

S’ha de retornar el full d’inscripció a les ofi-
cines i esperar resposta del responsable de 

l’àrea



Escola d’Iniciació):
Dirigit als nens i nenes nascuts l’any 2012 i 

2013 i que tenen ganes d’introduir-se a l’es-
port a través del futbol. 

Escola de Futbol:
Destinat a tots els nens (de 6 a 12 anys) 

que tinguin ganes de jugar a futbol a l’OAR 
Vic. Tant si ja han jugat o si és la primera 
vegada que es posen les botes de futbol. Es 
posa en marxa, també, un treball de valors i 
hàbits per al futbol i per a la vida.

Juguen a la lliga interna del club sempre 
tenint present els valors a través de la pun-
tuació dels partits.

És la via d’entrada als equips de competició.

Juntament amb entitats (tipus escola Estel) 
promovem el futbol inclusiu, tant de nens 
com de nenes.

Com ho treballem?
L’OAR Vic és un club formatiu, on es prio-

ritza la formació del jugador. A mesura que el 
jugador es va fent gran, la part competitiva 
s’incorpora a la formativa.

Equips i Horaris d’Entrenament

• Escola d’Iniciació
 Dimarts i Dijous de 17:30h a 18:30h

• Escola de Futbol
 Dimarts i Dijous de 17:30h a 19:00h
 Grup de Dimecres de 17:30h a 19:00h
 Divendres de 17:30h a 19:30h (partits de  

 la lliga social)

Si tens entre 4 i 12 anys l’OAR Vic és el teu club.  Per què? Perquè som el club 
referent a la comarca d’Osona i ens agrada ensenyar valors a través del futbol.

OAR Vic

“Tothom té dret a 
jugar a futbol”

L’OAR Vic és una entitat esportiva de la 
ciutat de Vic. La seva missió és ajudar als 
nens i nenes de la ciutat a integrar-se, res-
pectar-se, aprendre i passar-s’ho bé a tra-
vés de l’esport.

Els valors que ens ensenyen a casa han 
de tenir continuïtat. És per això que ensen-
yem als nens i nenes a organitzar-se les 
coses, a tenir uns hàbits d’higiene, hàbits 
alimentaris, a tenir respecte cap a les tot i 
a tothom, cap a les persones que ens ofe-
reixen part del seu temps a ser millors per-
sones.


