NORMATIVA GENERAL AEC COLLBLANC -LA TORRASSA
TEMPORADA 2021
2020--2022
2021

Nom pare, mare o tutor/a:
Nom del jugador/a:

DNI:

DNI:

1. QUOTES
Quota anual per a la temporada 2020
- 2021
2021
- 2022
450.€
550.€
- FEDERATS 540
eur. - CONSELL 440
eur. - ESCOLA 270.€
eur.
Disposem de diferents modalitats per facilitar el pagament de la quota a les famílies.
El pagament serà mitjantçant rebuts domiciliats al número de compte aportat pel jugador/a.
Els rebuts retornats per les entitats bancàries pels motius que siguin i no pagats la primera
setmana després de ser retornats, tindran un increment de penalització d’un 5% en aquests rebut
per les gestions derivades d’administració.
Els impagats es pagaran en mà abans d’una setmana després de la devolució en horari d’oﬁcina
del club.
La demora en els pagaments podria ocasionar la baixa al club
2. BAIXES FEDERATIVES
La baixa al club no eximeix dels pagaments compromesos per tota la temporada.

3. SANCIONS FEDERATIVES

Si algun jugador/a i/o col.laboradors del club, rep una sanció econòmica, d’una resolució per part
de la FCBQ s’haurà de fer càrrec del import de la sanció en els cinc dies hàbils, posteriors
a la notiﬁcació.

4. EQUIPACIÓ

Tots els jugadors hauran de disposar de la roba de club abans de començar la temporada.
1ª i 2ª samarreta de joc, Pantaló, Samarreta d’escalfament y Xandall.
5. COM ACTUAR EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU

En cas d’accident esportiu (partits o entrenament) i si la lesió és prou greu (cal valorar aquest
tema abans) teniu la informació de on heu de trucar amb les dades de l’ assegurança esportiva,
telèfon i número de pòlissa al peu de la llicència, cal indicar també si es requereix servei
d’ambulància. La asseguradora donarà un número de referència de l’autirització, que juntament
amb la mateixa llicència haureu de presentar al centre mèdic que us indiquin.
Al següent dia laborable haureu de passar per les oﬁcines del club, per fer el comunicat d’accident
corresponent i es imprescindible portar el número de referència que us hauran donat.
En cas de no gravetat es pot trucar dintre dels 4 dies posteriors amb les dades de l’assegurança
esportiva, telèfon i número de pòlissa al peu de la llicència. L’ asseguradora obrirà expedient
i donarà resposta per concertar una visita ambulatoria.
Anar per iniciativa pròpia a un centre mèdic que no està regulat dins l’assegurança de la
Federació, comporta que el centre envïi posteriorment una factura al club, en aquests casos la
família del jugador/a se’n haurà de fer càrrec.

Conﬁrmo que he llegit i accepto les condicions
del AEC Collblanc - La Torrassa

Signatura

A_______de_______________2020
*Menors de 18 anys signatura Pare, Mare o Tutor/a

