Preus temporada 2021-2022

Benvolgudes famílies,

En primer lloc, ens agradaria fer arribar una abraçada a totes aquelles famílies
que s’han vist afectades per la pandèmia de la Covid-19 i també transmetre unes
paraules d’agraïment a les persones que ens han fet arribar missatges de suport.
Aquesta circular té l’objectiu de presentar els preus de la propera temporada 2021-2022.
A continuació es presenten els diferents imports:

Preu Inscripció
El pagament de la inscripció es realitzarà abans del 20 de setembre de 2021 en les
oficines del club.
75 €

Inscripció jugador nou
Amb la inscripció, el club lliurarà:
Jugador de camp
Samarretes vermella i negra de partit.
Pantaló vermell de partit.
Mitges vermelles de partit.
Peto reversible.

Porters
Dues samarretes de partit.
Pantaló curt o llarg (a triar).
Mitges de partit.

Inscripció jugador temporada anterior*

35 €

* Els jugadors que necessitin un equipament de partit nou, tenen la possibilitat de
comprar el conjunt sencer per 40 €.

Preu Temporada
Els jugadors hauran d’abonar 8 quotes de 48 € entre els mesos d’octubre i maig (total
384 €). El pagament es farà el dia 1 de cada mes.
Les despeses produïdes per la devolució d'un rebut aniran a càrrec del jugador.
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Preu equipament bàsic
Aquest equipament bàsic és obligatori per als nous jugadors del club. Els jugadors de
temporades anteriors poden fer també aquesta compra si és necessari.
Equipament bàsic
Dues samarretes d’entrenament (hivern i estiu).
Pantaló d’entrenament.
Mitges d’entrenament.
Xandall.
Conjunt d’estiu.
Motxilla.

160 €

Altres pagaments
Els jugadors hauran de fer el pagament de la federació i la mutualitat al web de la
Federació Catalana de Futbol / FCF.

Altres informacions
Loteria de Nadal
A cada jugador se li lliurarà entre el 1 i el 5 de novembre un talonari amb 13 paperetes
per a la Loteria Nacional de Nadal. El cost del talonari és de 26 €, el qual haurà d’abonar
en el moment del lliurament. Els jugadors que no recullin i/o facin el pagament del
talonari seran sancionats amb la retenció de la fitxa federativa fins a la liquidació del
deute.
Revisió mèdica
És obligatori que els jugadors que no hagin passat la revisió mèdica la facin. La realitzarà
un metge a les instal·lacions del club.
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Informació Beca
El Club esta homologat per l´Ajuntament de Barcelona, per la cuál cosa es poden
demanar beques desde el club. Les dates per demanar la beca són a partir del 12 de
setembre fins l´1 d´octubre

Forma de pagament
Entitat bancària: Banc Sabadell
Núm. de compte: ES32
-

– 0081 – 1861 – 4300 – 0100 0507

Les quotes es pagaran exclusivament per domiciliació bancària. Es podran
abonar íntegrament els 445 €, jugador anterior, 485 € jugador nou, de la
temporada.

-

Les despeses produïdes per la devolució d'un rebut aniran a càrrec del
jugador.

-

Les paperetes de la Loteria Nacional de Nadal es pagarà al comptat.

-

El club no tramitarà la fitxa federativa ni lliurarà l’equipament sense el
comprovant de l’entitat bancària.*

* L’equipament es lliurarà segons la talla indicada en la documentació adjunta. Si no hi
ha estoc de roba al club, el termini de lliurament serà d’unes quatre setmanes.

Salutacions cordials,
Jordi Martínez Ribas
President
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