C.F. VILANOVA DEL VALLÈS
NOTA INFORMATIVA
PREINSCRIPCIÓ TEMPORADA 2022- 2023
Vilanova del Vallès a 1 de juny, 2022

Amb l’objectiu de formar les plantilles per la pròxima temporada, s’obra el procés de PREINSCRIPCIÓ PER
LA TEMPORADA 2022 - 2023. Aquest procés es tancarà el pròxim 24 de Juny. Qui no respongui la
inscripció, es donarà per entès que NO es desitja continuar en l’entitat.
La quota per la pròxima temporada serà de 470 €, fent-se efectiu de la següent manera:
-

Primer rebut el dia 5 de Juliol de 2022 de 50€. Serà un rebut de preinscripció per la temporada.

-

Es giraran al mes de Setembre i Octubre 50€, respectivament, per completar la inscripció.

-

Es giraran els rebuts mensuals, de 40€ cadascun, començant el dia 5 de Setembre de 2022 i
finalitzant el 5 d’Abril de 2023. Un total de 8 mensualitats.

La devolució o no acceptació dels rebuts, serà penalitzat amb un cost de 3€ (per rebut retornat), per cobrir
les despeses bancàries. En el tercer rebut retornat, el Club determinarà la baixa del jugador/a.
En el cas que hi hagi germans en l’entitat, el primer pagarà la quota completa i el segon – i successius –
se’ls descomptarà 50 €. ( Sempre que ambdós – o tots – juguin en equips que competeixin en FCF )
La quota inclou la revisió mèdica obligatòria per tots els jugadors a realitzar en el mes de setembre, en les
mateixes instal·lacions esportives.

*Per Escola i per equips que juguin al Consell Comarcal, es farà una modificació a la quota.
(Preguem que ompliu igualment aquest formulari).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Jo

____________________________________________________

pare/mare/tutor

de

__________________________________________________ de ______ anys, que en aquesta anterior
temporada ha jugat en l’equip __________________________________________.
SEGUIRÉ LA PRÒXIMA TEMPORADA EN L’ENTITAT
Desitjo que es realitzi la preinscripció per la pròxima temporada i accepto que es girin els rebuts
corresponents al compte que disposa el Club. En el cas de la modificació d’aquesta, prego que traspassin al
següent nº de compte;

ES _ _

(Marcar l’opció escollida)

SI SEGUIRÉ A L’ENTITAT
NO SEGUIRÉ A L’ENTITAT

____

____

____

____

____

