INFORMACIÓ – AT.C. SANT POL – TEMPORADA 2017 – 2018

INSCRIPCIÓ:
Juntament amb aquest document heu rebut el full d’inscripció per a la temporada 2017/2018. El podeu entregar
degudament omplert del 1 de maig fins el 1 de juny. Els jugadors actuals del club que l’entreguin durant aquest
període tindran assegurada la plaça per la temporada 2017/18.
Durant aquest període també acceptarem sol·licituds de jugadors nouvinguts, però no se’ls assegurarà la plaça.
Amb aquests s’obrirà una llista d’espera i depenent de les vacants i de les necessitats del Club i dels equips, seran
acceptats o no. L’ordre d’arribada no determinarà l’entrada al club. Es pot donar la possibilitat que sigui cridat per a
valorar la seva incorporació o no al club. Els jugadors actuals que presentin el full fora del període d’inscripció
també aniran a aquesta llista d’espera.
Els horaris d’inscripció duran el mes de Maig i juny seran:
•

Dimecres, Dijous i Divendres de 17:30 a 19:30

Les inscripcions només es podran recollir, en mà a la Coordinació, i es mirarà que estigui
tota la documentació necessària.
En el mes de juny, el club ja treballarà amb els equip de la temporada 2017/2018, presentant els nous horaris,
entrenadors i plantilles de forma provisional.
QUOTES:
Quota JUGADOR/A
FUTBOL-7
FUTBOL-11
ESCOLETA

PAGAMENT ANUAL
395
375
220

PAGAMENT TRIMESTRAL
195 + 120 + 120
175 + 120 + 120
2 pagaments de 120

TOTAL FRACCIONAT
435
415
240

Quota GERMANS/ES PAGAMENT ANUAL
PAGAMENT TRIMESTRAL
TOTAL FRACCIONAT
FUTBOL-7
275
145 + 90 + 90
325
FUTBOL-11
265
125 + 90 + 90
305
ESCOLETA
170
2 pagaments de 95
190
* La diferència de preus entre Futbol-7 i Futbol-11 és deguda als diferents costos de mutualitat federativa que
s’hauran de pagar a nivell personal a traves del Portal del Federat.
* En el cas de pagar fent servir la opció de compte bancari, s’aplicarà un cost extra de 5€ per rebut girat (5 euros en
el pagament anual i 15€ en el trimestral) .
-

La Quota de la temporada inclou els serveis esportius prestats per el Club, així com la quota de Soci del
ATC Sant Pol, que es obligatòria com marca la inscripció.
No esta inclòs el Pagament a la Mutualitat de futbolistes, que s’ha de realitzar de forma obligatòria a traves
del portal www.futbol.cat a nivell personal.
Es pagarà una matricula per jugador en el moment en que s’entregui la inscripció (sinó no es recollirà la
inscripció). El preu de la matricula serà de 60€ si es fa efectiva abans del 01/6/2017, posterior a aquesta
data el preu serà de 80€ .
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PAGAMENTS:
A continuació us mostrem la taula de distribució temporal per el cobrament de les quotes:
Pagament en Efectiu de F7 i F11 a l’oficina del Club.
Pagament Anual:
Abans del 1 d’octubre.
Pagaments
Primer Pagament: Abans del 2 d’octubre.
Trimestrals:
Segon Pagament: Setmana del 11 al 15 de gener.
Tercer pagament: Setmana del 4 al 8 de Març
Pagament Domiciliat de F7 i F11.
Pagament
10 d’octubre
Anual:
Pagaments
10 d’octubre
Trimestrals:
10 de gener
10 de març

Escoleta ( Pagament en Efectiu)
7 de Novembre
7 de Novembre
5 de març

IMPORTANT: En el cas de que algun jugador es doni de baixa, no es retornarà cap
quantitat, ja que no es tracta d’una activitat per períodes sinó que es mira de facilitar a
les famílies el pagament de la quota.
ACTIVACIÓ I VALIDESA DE LA FITXA FEDERATIVA I DESVINCULACIÓ DEL CLUB
- No es tramitarà la fitxa federativa a aquells jugadors que no entreguin correctament emplenada la
inscripció, que no hagin facilitat les dades bancàries, no entreguin la documentació necessària o no facin
efectiva el pagament de la matrícula. Així com també, es retiraran aquelles fitxes on s’acumulin un màxim
de 2 retard o incidències en el pagament de les quotes, impedint la participació esportiva del jugador/a.
-

El Jugador/a, pare/mare o tutor haurà de mantenir el perfil actualitzat (sobretot la fotografia) i fer el
pagament de la mutualitat a traves del portal www.futbol.cat. Els jugadors que ja han estat inscrits a la
Federació Catalana de futbol Anteriorment ja tenen el accés. Aquells jugadors nous se’ls donarà les
indicacions per registrar-se un cop entregada la fulla d’inscripció.

-

Per demanar la desvinculació amb el ATC Sant Pol, s’haurà de demanar a Coordinació el paper per a tal
finalitat i emplenar-lo, retornar la roba prestada del Club i pagar la totalitat de la quota anual. Sense
aquestes condicions no es tramitarà la baixa sota cap concepte.

Des de la Junta Directiva i la Coordinació, restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte o facilitar
qualsevol informació, amb el desig de contar amb vosaltres per a la temporada vinent.

Coordinació AT.C. Sant Pol
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