Mètode de pagament per la temporada 2021-2022
(Quota per fills de SOCI i NO SOCI)
Aquestes són los quotes per la temporada 2021/2022 des de ESCOLA I JUVENIL
Hi ha dos modalitats de preus

QUOTES
Inscripció 2021
Octubre 2021
Decembre 2021
Febrer 2022
Abril 2022
Soci Agost 2021*

Total

SOCIS

NO SOCIS

65
65
65
65
-60

89
69
69
69
69
--

320

365

1era Quota que és la inscripció, s’ha de fer mitjançant ingrés al banc BBVA al número de
compte: ES52 0182 9730 2002 0004 8694 (no s’acceptarà cap ingrés d’un import menor).
En fer l’ingrés s’ha de fer constar en el concepte el nom i cognoms del jugador i categoria on
jugarà.
Exemple: Josep Martí García (Infantil)
Recordeu indicar el vostre nº de compte a la inscripció perquè les quotes restants (octubre,
decembre, febrer i abril) es passaran pel banc durant els 5 primers dies de mes.
* La quota de 60€ del carnet de Soci, es passaran pel banc l’agost de 2021, si es paga en
efectiu, s’ha de fer en el moment que s’entrega la inscripció.
És obligatori per tots els jugadors que volen seguir en el club la propera temporada i garantir la
seva plaça, fer aquest ingrés durant el mes de juny.
Aquest any, a causa del Covid-19, us avisarem mitjançant missatge a partir de quan i els horaris
per poder passar a entregar la inscripció junt amb la documentació que s’indica al dors de la
mateixa.
Tot aquell jugador que ha deixat part de la quota de la temporada 2020-21, fins que no faci
efectiu el deute a l’oficina, encara que hagi fet l’ingrés de la primera quota, la seva nova
inscripció no serà vàlida.
PAGAMENT DE LA MUTUALITAT i FITXA FEDERATIVA.
Un cop fet el pagament de la inscripció i presentats els documents a l’oficina, el club us
comunicarà el moment en el que podeu fer el pagament de la Fitxa Federativa i Mutualitat a
través del portal futbol.cat.
Per poder fer aquest últim tràmit els jugadors han de tenir la revisió mèdica en vigor (té una
durada de 2 anys). Si no sabeu si la tenen al dia poden consultar al portal del federat futbol.cat.
ROBA OFICIAL
Tal com indica la normativa del club, els jugadors han de portar la roba oficial, tant als
entrenaments com als dies dels partits, us aconsellem que passeu per l’oficina a prendre mides
abans de demanar-la a l’enllaç de compra on-line que es troba a la nostra web.
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