CLUB ESPORTIU SANTA EULÀLIA
TEMP. 2018/2019
PRESENTACIÓ / INFORMACIÓ
Hola Jugadors i Pares !
Benvinguts a la presentació de la nova temporada.
El C.E. Santa Eulàlia us convida a gaudir a tots i a totes, d’una nova temporada de futbol.
Estem començant a configurar els equips que participaran en les diferents competicions del futbol base .
Quota
Anual

Equips

Anys

Dies i Horaris

PETITS només entrenaran
1 cop per setmana

2014

Dimarts 17:30 a 18:45 h.

ESCOLETA-DEBUTANTFutbol 7

2013

Dimarts I Dijous de 17:30 a 18:45 h.

PREBENJAMÍ - Futbol 7

2012
2011

Dimarts i Dijous de 17:30 a 18:45 h.

BENJAMÍ – Futbol 7

2010
2009

Dimecres i Divendres de 17:30 a 18:45 h.

ALEVÍ – Futbol 7

2008
2007

Dimarts i Dijous de 18:45 a 20:00 h.

FEMENÍ – Futbol 7

2005
2011

Dimecres i Divendres 17:30 a 18:45 h.

350€*

INFANTILS – Futbol 11

2006
2005

Dimecres i Divendres de 18:45 a 20:00 h.

350€*

CADET – Futbol 11

2004
2003

Dimarts i Dijous 20:00 a 21:15 h.

350€*

JUVENIL – Futbol 11

2002
2001
2000

Dimecres i Divendres de 20:00 a 21:15 h.

PRIMER EQUIP a Tercera
Catalana

Dimarts i Dijous 21:00 a 22:30 h.

150€
350€*
350€*
350€*
350€*

250€*
s/c

El Club, no només vol aprofitar aquesta petita presentació per informar sobre la qüota a pagar, sinó
per expressar quin és el nostre enfocament de l’esport, en aquest cas el futbol.
Sempre hem de mirar al futbol com una pràctica esportiva que, primer, és el/la futbolista, i en segon
lloc els resultats, malgrat que sempre és més engrescador i motivant el fet de poder guanyar.
Pretenem que l’esport ha de servir per diverses coses: aprendre i millorar com a futbolista, adquirir uns
comportaments, unes actituds que ajudin a ser millor persona (respectar als altres, respectar les regles del
joc, l’esforç de la superació ), trobar-se amb les amistats de sempre i fer-ne de noves.

C.E. STA. EULALIA

www.twitter.com/cesantaka
www.facebook.com/cesantaka

Juny 2018

A més, disposem d´un dels millors camps de gespa artificial de la comarca, motiu que farà més atractiva
la pràctica del nostre esport.
A continuació teniu la informació sobre la quota i el full d´ inscripció.
QUOTA TEMPORADA 2017-2018

Documentació necessària

L´import total serà de 350 €.
El segon germà tindrà un descompte del 25 % de la seva quota,
excepte en categoria PETITS.
Formes de pagament a triar:

1 fotocòpia DNI
1 fotocòpia CatSalut
Revisió mèdica
1 Foto carnet
Full d’inscripció

1.- Un sol pagament de 350 €, obligatoriament per transferència bancaria o ingrés a l’inscripció al
Juny o Setembre.
2.- Un pagament de 150 € , obligatoriament per transferència bancaria o ingrés indicant el nom i
cognom del jugador, abans del 30 de Juny, més dues quotes de 100€ donades a cobrament els dies 1
dels mesos Desembre i Març; obligatoriament amb càrrec en compte.
Les dades bancaries del C.E. Santa Eulàlia son:
ES91 0081 5399 1500 0114 3823 / BSAB ESBB
IMPORTANT INDICAR SEMPRE EL NOM i COGNOM DEL JUGADOR AL FER LA TRANSFERENCIA
Material
Una vegada feta la preinscripció, caldrà comprar el nou pack de roba NIKE pels canals que informi el club.
El pack de roba consisteix d´1 parell de mitges, 1 pantaló, 1 samarreta d´entrenament, 1 xandall, 1 dessuadora
i motxilla.El preu del pack de roba ascendeix a 155€ ( iva+ despeses d´enviament incloses ).
També recordem que amb les quotes podem tirar endavant tota la temporada (fins a mitjans de juny ) , i
fer front a les despeses que genera practicar aquest esport ( inscripcions equips, llicències futbolistes,
arbitratges, entrenadors, fisioterapeuta, material esportiu, equipacions, assegurances responsabilitat civil…)
Sponsor
Una nova manera de col-laborar amb el club, encara tenim equipacions disponibles, vols patrocinar-la?
MOLT IMPORTANT:
No es realitzarà la corresponent fitxa federativa del jugador fins que no s’hagi realitzat el primer pagament
establert i estigui al corrent de l’any anterior.
*Vint euros destinats al carnet de soci.
Atentament,
Junta Directiva
C.E. Santa Eulàlia de Ronçana
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