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Benvolgut pare/mare:
Ens plau que hagis decidit inscriure el teu fill/filla a l’escola del nostre club, que com ja deus saber té
una llarga trajectòria, doncs portem més de 30 anys funcionant com a escola de formació de futbol
base.
Un any més intentarem millorar, modificant aquells aspectes que pensem han de canviar o aquells
altres que vosaltres en suggeriu.
Disposem de tècnics i entrenadors adequats per a cada categoria amb experiència contrastada i
capacitat de treball amb joves.
Les directrius tècniques, d’entrenament i formació esportiva, son dirigides i coordinades pel nostre
equip tècnic, i conjuntament amb els entrenadors de cada categoria s’ha planificat amb tot detall
aquesta nova temporada.
El nostre Club està inscrit en els organismes esportius corresponents que ens obliguen al compliment
de tota la normativa esportiva vigent.
Els principis bàsics per aconseguir els nostres objectius son:
1.
2.
3.
4.
5.

Entrenament eficaç, prudent i ben controlat.
Neteja personal després de cada entrenament, imprescindible i obligatòria.
Foment del respecte, la companyonia, la solidaritat i el treball en equip.
Ensenyament i compliment de les normatives i reglaments per a la pràctica esportiva.
Excursions, visites, conferències, torneigs de futbol i tot allò necessari per al creixement
personal i esportiu dels nostres joves.

Aquesta temporada s’ha portat a terme un canvi total del model de roba esportiva, després de
quatre temporades amb el mateix equipament, optant per una altra marca, “luanvi”, amb una
considerable millora de qualitat, disseny i servei.
Així doncs, us convidem a renovar l’equipament per tal d’aconseguir la màxima uniformitat en tots els
nostres equips a fi de donar una bona imatge del nostre club.
S’ha previst que l’equipament serveixi com a mínim per a dos anys, de manera que la propera
temporada els jugadors que continuïn no hagin de tornar a comprar-lo.
També us volem convidar a fer-vos socis del C.F. Canonja i gaudir dels partits que disputa cada
diumenge el primer equip, que milita a Primera Categoria Territorial. Podeu adreçar-vos a qualsevol
membre de la junta directiva, que us informarà el respecte.
Amb el desig i la confiança de que podem comptar amb la vostra col·laboració i participació, ens
posem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o comentari que ens vulgueu fer.
Cordialment

Ferran Mañé Bofarull
Coordinador General Escola
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NOVES INSCRIPCIONS DE JUGADORS
1. Emplenar les fulles de dades personals, document de pagament i
autorització de transport adjuntes.
2. Lliurar fotocòpia del DNI (obligatori per als majors de 14 anys). (En cas de no
disposar-ne, els menors de 14 anys hauran d’adjuntar una partida oficial de
naixement o fotocòpia de la pàgina del llibre de família corresponent a la
inscripció del nen).
Es prega la tramitació del DNI com més aviat millor.
3. Una fotografia carnet, RECENT.
4. Document acreditatiu de la revisió medica.
5. Fotocòpia de la targeta sanitària (Catsalut) del Institut Català de la Salut.
6. Fer efectiu l’import de 360 € corresponents a la quota anual, en els següents
terminis:
• Abans del 30 de setembre 160 €
• Al lliurament de l’equipatge 200 €
En el cas de que fos necessària la revisió medica, per haver caducat o no haver-se fet mai,
l’import de la mateixa anirà a càrrec del jugador. El club comunicarà el dia i la hora en que
es podrà efectuar a les nostres instal·lacions. També la podeu fer pel vostre compte.

RENOVACIÓ JUGADORS ANY ANTERIOR
1. Emplenar les fulles de dades personals, document de pagament i
autorització de transport adjuntes.
2. Lliurar fotocòpia del DNI (obligatori per als majors de 14 anys). (En cas de no
disposar-ne, els menors de 14 anys hauran d’adjuntar una partida oficial de
naixement o fotocòpia de la pàgina del llibre de família corresponent a la inscripció
del nen).
3. Una fotografia carnet, RECENT.
4. Fer efectiu l’import de 360 € corresponents a la quota anual, en els següents terminis:
• Abans del 30 de setembre 160 €
• Al lliurament de l’equipatge 200 €
En el cas de que fos necessària la revisió medica, per haver caducat, l’import de la
mateixa anirà a càrrec del jugador. El club comunicarà el dia i la hora en que es
podrà efectuar a les nostres instal·lacions. També la podeu fer pel vostre compte.
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INSCRIPCIÓ
FITXA DE DADES PERSONALS:
Nom
Cognoms
Nascut el dia

d

A

de

.

Província

País

.

Nacionalitat

.

DNI / NIE
Domicili actual:
Carrer

Número

Població

Codi postal

pis

Pta.

Nom i Cognoms del Pare, Mare o Tutor:
Nom
Cognoms
D. N. I.
E-mail
Telèfons de contacte dels pares

.

Telèfon mòbil del jugador
Codi CIP Targeta SANITÀRIA CAT-SALUT

. (4 lletres-10 xifres)

Esculli el procediment per al pagament de la
quota d’inscripció:
•

Mitjançant ingrés en el compte de la Caixa Rural (La Canonja)
Número 0182-1238-69-0200225355

•

En efectiu a les oficines del Camp de Futbol
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Si feu el pagament a les oficines del club, preguem empleneu el nom del jugador en el rebut de
pagament per a facilitar el tràmit en el moment d’efectuar-lo.
(Copia per al club)

He rebut del jugador .........................................................................................................
la quantitat de ............................................................................................ € en concepte
del primer termini de la quota de la temporada 2009-2010 de la Escola de Futbol Base Sant
Sebastià.
La Canonja, ............ de ......................................... de 20

Son ............................ €

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

(Copia per al jugador)

He rebut del jugador .........................................................................................................
la quantitat de ............................................................................................ € en concepte
del primer termini de la quota de la temporada 2009-2010 de la Escola de Futbol Base Sant
Sebastià.
La Canonja, ............ de ......................................... de 20
Per la directiva,
Son ............................ €
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Copia per al club)

He rebut del jugador .........................................................................................................
la quantitat de ............................................................................................ € en concepte
del segon termini de la quota de la temporada 2009-2010 de la Escola de Futbol Base Sant
Sebastià.
La Canonja, ............ de ......................................... de 20

Son ............................ €

(Copia per al jugador)

He rebut del jugador .........................................................................................................
la quantitat de ............................................................................................ € en concepte
del segon termini de la quota de la temporada 2009-2010 de la Escola de Futbol Base Sant
Sebastià.
La Canonja, ............ de ......................................... de 20
Por la directiva,
Son ............................ €
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AUTORITZACIÓ
El/ la sotasignat Sr./ Sra.__________________________________________________
Amb D. N. I. _________________________ i domiciliat a ______________________
Carrer____________________________________________nº______piso____pta.____
Com a,(1)_____________________________________________________________________
del alumne o jugador ________________________________________________________

Autoritzo al C. F. Canonja i la seva Escola de futbol base, per a que puguin
transportar al meu fill, en vehicles particulars, o altres mitjans de transport
públic que s’estimi oportú, per assistir als entrenaments i partits, tant oficials
com amistosos en els que participi la nostra Entitat durant la temporada 20092010.
Signat:

(1) Pare, Mare o tutor

Aquest document serà complimentat, signat i lliurat el primer dia d’entrenament.
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