
      
  ESCOLA U.E. SANTBOIANA  
NOVES INCORPORACIONS. 

 PROCEDIMENT A SEGUIR. 

o Fer el pagament del mes de setembre (//90,00 €.-//), 

mitjançant ingrés en el número de compte que s’adjunta, 

FENT CONSTAR NOM DEL JUGADOR I CATEGORIA 

o Passar per l’oficina del Club amb els següents documents 

degudament omplerts (els podreu trobar a 

www.uesantboiana.com ) i a les oficines del club: 

 Full d’inscripció. 

 Fotocòpia del DNI  i de la targeta sanitària 

(CATSALUT) del nen/a. 

 Comprovant de l’ ingrés del pagament de setembre. 

 Fer la foto del jugador (es farà a les oficines). 

 Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta (per 

domiciliació bancària). 

 Aportar el “trànsfert” o Carta de Llibertat del club de 

procedència. (si es 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 €.-// 

amb data de venciment 15 de novembre i 15 de desembre. 

o Rebut mensual de //25,00 €.-// de setembre a juny (tots dos 

inclosos). 

o Cada jugador ha d’aportar un Soci major d’edat (pare, mare o 

tutor legal). La quota de Soci és de //184,00 €.-// anuals.  

Qualsevol baixa durant la temporada 

s’haurà de comunicar, a més de a 

l’entrenador i/o delegat, a les oficines del 

Club. 

 

http://www.uesantboiana.com/


TOTS ELS PAGAMENTS ES FARAN 

MITJANÇANT REBUT DOMICILIAT, 

EXCEPTE EL DEL MES DE SETEMBRE QUE 

ES FARÀ PER INGRÉS EN COMPTE. 

 TAULA DE PREUS.  

PERÍODE 
FITXA I 

MUTUALITAT 

QUOTA 

ACTIVITATS 

QUOTA 

SOCI 

JUNIOR 

QUOTA 

SOCI 

PARES 

TOTAL 

SETEMBRE 65,00 € 25,00 €   90,00 € 

OCTUBRE  25,00 €  46,00 € 71,00 € 

NOVEMBRE  25,00 € 40,00 €  65,00 € 

DESEMBRE  25,00 € 40,00 €  65,00 € 

GENER  25,00 €  46,00 € 71,00 € 

FEBRER  25,00 €   25,00 € 

MARÇ  25,00 €   25,00 € 

ABRIL  25,00 €  46,00 € 71,00 € 

MAIG  25,00 €   25,00 € 

JUNY  25,00 €   25,00 € 

JULIOL    46,00 46,00 € 

TOTAL 65,00 € 250,00 € 80,00 € 
         

184,00 € 

 

 

 

 

Nº de compte: BANC SABADELL 

 ES14 0081 1609 1200 0116 4427   

IMPORTANT: FER CONSTAR EN L’ INGRÉS EL NOM I 

CATEGORIA DEL JUGADOR/A. 

 


