CLUB ESPORTIU FABRA I COATS
SEU DEL CLUB
Sant Adrià, 33-35
08030 Barcelona

FUTBOL SALA - PATINATGE TEMPORADA 2018/19
INFORMACIÓ I NORMATIVA INSCRIPCIONS
Els nens i nenes admesos per la Direcció esportiva per formar part dels equips que composen el futbol sala i patinatge
2018/19 podran formalitzar la inscripció. Així mateix hauran d’omplir la documentació necessària presencialment els
dimecres i dijous de 16:30h a 19:00h a la seu del club (C/Sant Adrià, 33-35) o també via online a través del correu
electrònic: contacte@cefabraicoats.cat. Els períodes d’inscripcions són del 4 de juny al 30 de juny per a les famílies
que han participat amb nosaltres aquesta temporada.
Per aquelles noves incorporacions que vulguin formar part de la família del Club Esportiu Fabra i Coats podran optar
a plaça a partir de les places vacants un cop acabades les inscripcions.
L’acceptació de la inscripció està subjecte a la formació dels grups i categories.
La formalització de la inscripció implica l’acceptació de totes les normes del Club Esportiu Fabra i Coats.

NOVES INCORPORACIONS
Hi haurà una llista d'espera per aquells que vulguin sol·licitar la seva plaça. El que cal fer es enviar un correu a la
direcció de contacte@cefabraicoats.cat amb la següent informació:
ASSUMPTE: Sol·licitar Plaça
- Nom complet del nen o nena
- Data de naixement
- Persona de contacte
- Telèfon mòbil de contacte
- Observacions
*Ens regirem per ordre d'arribada del correu.
Ens posaríem en contacte amb vosaltres quan arribés el moment de que teniu plaça, igualment sempre us podeu
adreçar a nosaltres telefònicament o per correu electrònic.

CONDICIONS ECONÒMIQUES
•
•
•
•

Matrícula Escoleta (iniciació al futbol) i Patinatge: 50€
Matrícula Futbol Sala: 80€ (2n. germà gratuïta)
Quota mensual 1 dia d’entrenament per setmana: 27€
Quota mensual 2 dies d’entrenament per setmana: 37€

Forma de pagament

•
•
•

Matricula
El dia 10 de de juliol es domiciliarà el 50% de l’import de la matrícula dels inscrits durant el mes de juny.
El dia 5 de setembre es domiciliarà el 50% restant de la matrícula dels inscrits durant el mes de juny.
El dia 5 d’octubre es domiciliarà el 100% de la matrícula dels inscrits al juliol/setembre.

•

Quotes mensuals
Les quotes mensuals es giraran el dia 5 de cada mes, d’octubre a juny.
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Us informem que el nostre club ha estat homologat per l’Institut Barcelona Esports per gestionar beques esportives
que atorga l’Ajuntament de Barcelona. Els coordinadors us informaran dels terminis en els que cal presentar la
sol·licitud i dels documents necessaris per fer-ho.
Gestió d’impagats
Per renovar la inscripció de jugadors/es que ja pertanyen al club, s’haurà d’estar al corrent de pagament de les
quotes de temporades anteriors.
Els jugadors que durant la temporada deixin d’abonar les quotes pertinents, podran ésser apartats de la realització
de l’activitat fins que regularitzin la seva situació, la qual haurà de realitzar-se amb un termini màxim de 10 dies des
de la seva comunicació. En aquest cas, es pagarà l’esmentada quota més les despeses per retorn. Davant
d’aquestes situacions el Club Esportiu Fabra i Coats es reservarà el dret a prendre les mesures que estimi oportunes
sempre després de conèixer el motiu pel qual s’ha arribat a aquesta situació.

DOCUMENTACIÓ
Els jugadors per formalitzar correctament la seva inscripció hauran de lliurar la següent documentació:
•
•
•

Fitxa d’inscripció degudament complimentada i signada
Formulari protecció de dades autoritzant o no el consentiment a rebre informació i l’ús d’imatges
Fotocòpia targeta sanitària CATSALUT

MATERIAL ESPORTIU
Un cop formalitzada la inscripció, el Club informarà de les dates en les quals es podrà adquirir el pack esportiu, a qui
ho necessiti, a la botiga Benito Sports del Centre Comercial La Maquinista.

VACANCES, SUSPENSIÓ D’ENTRENAMENTS I CANVIS D’HORARIS
El Club Esportiu Fabra i Coats establirà les dates de vacances de Nadal, Setmana Santa i Estiu.
Les sessions d’entrenament o els partits de competició es podran suspendre per causa d’inclemències
meteorològiques o de causa major.

NORMES DE CONVIVÈNCIA I COMPORTAMENT ÈTIC
Els jugadors/es del Club han de complir el Reglament d’Ordre Intern, així com el Codi Ètic del Consell de l’Esport
Escolar de Barcelona. Això es extensiu a qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions.
El Club Esportiu Fabra i Coats podrà apercebre, apartar i expulsar qualsevol jugador que infringeixi tant el Reglament
d’Ordre Intern com el Codi Ètic. En tots els casos s’aplicarà un principi de proporcionalitat en la sanció.
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CANALS DE COMUNICACIÓ
Les comunicacions oficials del Club es realitzaran mitjançant publicacions al lloc web i circulars enviades per
correu electrònic. Els xats, missatges de text, trucades, converses... serveixen per coordinar l’activitat del Club, però
en cap cas es tracta d’una comunicació oficial.
Quan la família necessiti contactar amb el Club, podrà fer-ho als següents correus electrònics:
Consultes/incidències/informació:
•
contacte@cefabraicoats.cat
Futbol base/coordinadors:
•
cefabraicoats@gmail.com
•
Sergi Moyano 665 38 94 76 / Gerard Niño 686 42 24 71

SOL·LICITUD DE BAIXES
Qualsevol jugador és lliure de sol·licitar la baixa durant la temporada. Aquesta s’haurà de comunicar als
Coordinadors i per correu electrònic.

www.cefabraicoats.cat

