
ESCOLA U.E. SANTBOIANA 
NOVES INCORPORACIONS.

 PROCEDIMENT A SEGUIR:

o Fer el pagament del mes de setembre (//80’50€.-//), corresponent a la fitxa
federativa,  mutualitat  i  primera  quota  d'activitats,  mitjançant  ingrés  o
transferència al número de compte que s’adjunta.

o Passar  per  l’oficina  del  Club  amb  els  següents  documents  degudament
omplerts (els podreu trobar a la web i a les oficines del Club):

o Full d'inscripció.
o Fotocòpia del DNI del nen/a.
o Fotocòpia de la targeta sanitària (CATSALUT) del nen/a.
o Comprovant de l'ingrés del pagament del mes de setembre.
o Clàusula informativa de protecció de dades signada.
o Foto del jugador (es farà a les oficines del Club).
o Fotocòpia de la 1ra pàgina de la llibreta (per domiciliació bancària).
o Aportar el    transfer   o    Carta de Llibertat   del club de procedència (si és

un canvi de club). 

 PAGAMENTS: Tot jugador/a de l’Escola ha de pagar els següents conceptes:

o Fitxa i Mutualitat (veure taula de preus adjunta).
o Quota Soci Júnior. Import total: //80’00€.-// . Es cobrarà mitjançant dos rebuts

domiciliats per un import de //40’00€.-//.
o Cada jugador ha d’aportar un Soci major d’edat (pare, mare o tutor legal). La

quota de Soci és de //172’00€.-// anuals. Es cobrarà mitjançant quatre rebuts
domiciliats per un import de //43’00€.-//.

o Rebut mensual de //20’00€.-// per tal de cobrir les despeses de les activitats
de l’Escola (viatges, dinars...).

En cas de dos germans inscrits a l'escola, el segon pagarà només el 50% de la
quota de Soci Júnior; només serà necessari un soci major d’edat (pare, mare o
tutor legal) per unitat familiar.

A la següent plana es detalla, en una taula, la distribució mensual de les quotes.

Qualsevol baixa durant la temporada s’haurà de
comunicar, a més de a l’entrenador i/o delegat, a

les oficines del Club.



TOTS ELS PAGAMENTS ES FARAN
MITJANÇANT REBUT DOMICILIAT, EXCEPTE
EL DEL MES DE SETEMBRE QUE ES FARÀ

PER TRANSFERÈNCIA O INGRÉS EN COMPTE.

 TAULA DE PREUS.

PERÍODE FITXA MUTUA
QUOTA

ACTIVITATS 

QUOTA
SOCI

JÚNIOR

QUOTA
SOCI

PARES
TOTAL

SETEMBRE 15’00 € 45’50 € 20’00 € 80’50 €

OCTUBRE 20’00 € 43’00 € 63’00 €

NOVEMBRE 20’00 € 40’00 € 60’00 €

DESEMBRE 20’00 € 40’00 € 60’00 €

GENER 20’00 € 43’00 € 63’00 €

FEBRER 20’00 € 20’00 €

MARÇ 20’00 € 20’00 €

ABRIL 20’00 € 43’00 € 63’00 €

MAIG 20’00 € 20’00 €

JUNY 20’00 € 20’00 €

JULIOL 43’00 € 43’00 €

TOTAL 15’00 € 45’50 € 200’00 € 80’00 € 172’00 €

Nº de compte: BANC SABADELL

 ES14 0081 1609 1200 0116 4427  
IMPORTANT: FER CONSTAR EN L’INGRÉS EL NOM I

CATEGORIA DEL JUGADOR/A.
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