
                           

INSCRIPCIÓ VOLEIBOL ESCOLAR 
TEMPORADA 2016/17 

(Categories pre-benjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet escolar) 
  

                                  
                                              

DATA D’INICI TEMPORADA 16/17: dilluns 5 de Setembre (veure horaris a la WEB).
Dies d’entrenament: veure web.
Informació: dimecres i divendres de 18:00h a 20:00h a la seu social del pavelló el Parquet.
(Tf. 649 865 954 (Joan Carles) / 636 799 902 (Marta) / 678 071 912 (Marifé)).

WEB: www.aecarlesvallbona.cat EMAIL: aecvallbona@gmail.com

RESGUARD PER LA FAMÍLIA (informació i preus)
PREUS (veure descomptes)
El preu inclou: samarreta de regal, fitxa esportiva, assegurança, entrenaments (2 a la setmana) i partits.  

Pre-benjamins (P5, 1r i 2n Primària): 150€/any

PREU ÚNIC:                              150€                  Pagats en 1 sol cop abans del 21/09/16.   
     

Benjamins (3r i 4rt de Primària): 250€/any
OPCIÓ ESCOLLIDA DE PAGAMENT: feu una creu a l’opció escollida

A. OPCIÓ AMB DESCOMPTE: 200€                  Pagats en 1 sol cop abans del 21/09/16. 
                                                                            (Si es paga de cop més tard d’aquesta data el preu serà de 225€)

B. OPCIÓ EN 2 VEGADES:  250€                   125€ abans del 21/09/16 i 125€ abans del 21/10/16. 
                                                                (Aquests pagaments s’han de fer en  efectiu)

Alevins (5è i 6è Primària), infantils (1r i 2n ESO) i cadets (3r i 4rt ESO): 350€/any
OPCIÓ ESCOLLIDA DE PAGAMENT: feu una creu a l’opció escollida

A. OPCIÓ AMB DESCOMPTE: 300€                   Pagats en 1 sol cop abans del 21/09/16. 
                                                                       (Si es paga de cop més tard d’aquesta data el preu serà de  325€)

B. OPCIÓ EN 3 VEGADES: 350€ 125€ abans del 21/09/16, 125€ abans del 21/10/16 i 100€ abans del 25/11/16. 
  (Aquests pagaments s’han de fer en efectiu)

BEQUES: l’ajuntament convoca unes beques econòmiques i  el  club  unes beques econòmiques i  per  bons 
resultats acadèmics.  La informació es donarà a la reunió d’inici de curs.
FORMA DE PAGAMENT: ingrés o transferència al compte. Heu d’anotar el nom de l’esportista i entre parèntesis la categoria.

Núm. ES73 ( IBAN ) / 0081  7089  76  0001161224 del  BANC DE SABADELL
Pagament en efectiu a la seu del club els dimecres i divendres de 18:00 a 20:00h

DESCOMPTES
DESCOMPTE: 50€ si es paga en un sol cop abans del 21 de Setembre de 2016.
2n - 3r GERMÀ/NA: -50€  per cada germà a pagar en el total de la inscripció (el primer germà ha de pagar el 
100%).
REUNIÓ INFORMATIVA: es convocarà per la primera setmana d’Octubre.

OBSERVACIONS: per formalitzar la inscripció heu de portar a la secretaria del club (Pavelló municipal “el Parquet”, 
dimecres i  divendres de 18:00 a 20:00h) el  resguard de pagament amb el  full  d’inscripció omplert  la  primera  
setmana d’entrenament. La inscripció s'ha d'entregar abans del 15 de Setembre.

IMPORTANT: Els jugadors que no facin el pagaments en les dates corresponents no 
podran jugar partits ni entrenar fins que no es regularitzi la seva situació.
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En cas de donar-se de baixa, no es retornaran els diners de la inscripció

INSCRIPCIÓ  AEE CARLES VALLBONA  ESCOLAR TEM. 2016/17

Nom:................................................Cognoms ...........................................................................................................  

Curs:..................Escola:........................................ Categoria.....................................................................................

Data de naixement:...................... Edat:.............Telèfon 1 :.................................Telèfon 2:........................................ 

Adreça:...................................................................Població:............................................................CP:...................

Mail (obligatori en MAJÚSCULA):    Família::......................................................................

                                           Jugador/a:...................................................................

Nº DNI (obligatori de l’alumne / pare / mare): ........................../............................ 

Opció escollida de pagament: A. OPCIÓ AMB DESCOMPTE DE 50€:           B. OPCIÓ EN 3 VEGADES:        
 
Núm. targeta sanitària / CAT SALUT (obligatori) / format per 4 lletres i 10 números:

4 lletres 10 números

AUTORITZACIÓ 

EN/NA  ........................................................................................sota  la  meva  responsabilitat  autoritzo  al  meu 
fill/a  .......................................................................  de  l’escola  .................................................................  que  
cursa....................., a participar als equips de voleibol que organitza l'AEE I.Carles Vallbona i a realitzar tots els  
desplaçaments necessaris  per fer els partits, activitats i entrenaments durant el curs 16/17.
Autoritzo que es facin els desplaçaments amb cotxes particulars o autocar i  que puguin publicar les fotos dels 
equips a la pàgina  WEB del club i a la premsa comarcal.
Coneixent les característiques de l’activitat, em faig responsable dels desperfectes que pugui ocasionar el meu 
fill/a, i perquè consti, a continuació signo aquesta autorització i dono la meva conformitat al funcionament del club  
de voleibol i els pagaments corresponents a la quota de soci esportista de l'entitat.

Conforme a la normativa recollida en la llei Orgànica de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre. L’informem que les dades de caràcter personal  
obtingudes a l’emplenar el present formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat propietat de l’AE Carles Vallbona, amb la finalitat de poder oferir-li els serveis  
del club. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’AE Carles Vallbona , Carrer Camp de Les Moreres 14 de Granollers. 

Signatura Pare/Mare/Tutor/a

A Granollers ,                    de                                              del  2016

OBSERVACIONS FAMÍLIA:  .............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................

OBSERVACIONS CLUB:  .............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................


