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        INSCRIPCIONS FUTBOL BASE PER LA TEMPORADA 2014 – 2015. 
 

PERIODE D’INSCRIPCIONS.-    Per tal de planificar be la temporada 2014-2015 enguany les inscripcions 

s’obriran durant els següents períodes: 

 *Del 25 de Juny  al 30 Juliol del 2014 pels matins (de 9,30h a 14h) en les oficines del club. 

 *Del 26 d’Agost fins el 19 Setembre de 2014  per les tardes (de 18h a 20h). 

    (places no garantides segons els grups complerts). 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.-   El dia de la inscripció cal presentar la següent documentació: 

No es tramitarà cap fitxa sense tenir tots els documents i el pagament realitzat. 

 *Comprovant del pagament de la quota d’inscripció. 

 *Full d’inscripció degudament complimentat. (veure annex) 

 *Fotocopia del DNI del jugador/a, i en cas de no disposar-ne, fotocopia del llibre de família. 

 *Estrangers – Fotocopia  compulsada del passaport i del permís de residencia. 

 *Fotocopia de la targeta del Servei Català de la Salut.  

 *Fotografia en color tamany carnet. 

 *Permís degudament complimentat i signat sobre la cessió dels drets d’imatge del seu fill/a (annex). 

 *Revisió mèdica que acredita que es APTE per la practica esportiva:  

CENTRE HOMOLOGAT FEDERACIÓ.(llistat federació catalana futbol) 

 

QUOTA TEMPORADA 2014 – 2015. 

  Quotes d’inscripció. 

 *Preu temporada 2014/15 per jugador: 525 €.         * Escola preu temporada: 350€. 

 *Segons i tercers germans:   475 €.  

                       MUTUALITAT A TRAMITAR PELS RESPONSABLES DEL JUGADOR A:    FUTBOL.CAT 

Un cop realitzada la preinscripció. 

 Modalitats de pagament.-   Mitjançant ingrés o transferència bancària al Nº de compte.- 

  2100-1370-13-0200005268. LA CAIXA .   i presentar el comprovant. 

 *Opció 1.- Pagament de quota integra.(525 €)  

 *Opció 2 –Pagament de la quota fraccionada en dos terminis:  

   1º termini.- 300 € en el moment d’inscripció. 

   2º termini.- 225 € De 1 de Desembre a 15 de Desembre, realitzar ingrés o transferència. 

 *Opció 3 –Pagament de la quota fraccionada en tres terminis:  

   1º termini.- 300 € en el moment d’inscripció. 

   2º termini.- 125 € De 1 de Desembre a 15 de Desembre, realitzar ingrés o transferència. 

   3º termini.- 100 € De 1 de Febrer a 15 de Febrer, realitzar ingrés o transferència 

 

LA QUOTA D’INSCRIPCió INCLOU.- 

  *Entrenaments dos dies a la setmana amb un tercer opcional a criteri de l’entrenador i coordinador,  en 

     els horaris establerts , desde el  mes de Setembre 2014 fins el mes de Juny del 2015. 

 *Competició en tots aquells casos que l’entrenador  i el coordinador ho considerin oportú. 

 *Fitxa federativa i Mutualitat esportiva. 

*Material esportiu d’entrenament  i competició:  una suadera, un parell de mitgetes d’entrenament, un 

parell de mitgetes de competició, una samarreta, un pantalon curt. 

 *Participació en la diada del club : Festa , dinar i trofeus. 

 *Carnet i quota de socis del C.E.CABRILS per dos membre de la família majors  d’edat. 


	IMPRIMIR: 


