ESCOLA DE FUTBOL
PERIODE D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2015/2016
I PAGAMENT DE LES QUOTES
Quota total a pagar 300€, en sis mensualitats de 50€. Juny, octubre, novembre,
desembre, gener i febrer.( El 2n i successius fills comptaran amb un descompte del 50%.).

La inscripció es realitzarà al mes de juny amb les següents condicions:


Horari :

de 19:30h. a 21:00 h. al camp “Cervantes”

FUTBOL 11
Dilluns
Dimarts

1 juny,  Cadets: nascuts entre l'1/01/2000 i el 31/12/2001.
2 juny,  Infantils: nascuts entre l'1/01/2002 i el 31/12/2003.

FUTBOL 8
Dimecres 3 juny,  Alevins: nascuts entre l'1/01/2004 i el 31/12/2005.
Dijous
4 juny,  Benjamins: nascuts entre l'1/01/2006 i el 31/12/2007.
 Prebenjamins: nascuts entre l'1/01/2008 i el 31/12/2008.
Divendres 5 juny,  Jugadors de nova inscripció al club:
nascuts entre l'1/01/2000 i el 31/12/2009.
Caldrà aportar:
- Fotocopia D.N.I. i foto carnet del xiquet o xiqueta.
- Omplir i signar el corresponent full d’inscripció.
( El full d'inscripció es podrà recollir al bar del camp de futbol o descarregar a la pàgina web. www.pegocf.es)

- Signar el full de la normativa general temporada 2015/2016 .
- Estar afiliats al sistema fènix de la FEF.
- Preinscripció 50€, abonar en el moment de la preinscripció.(Si son dos germans
37,50€ cada jugador)
*La Federació Espanyola de Futbol exigeix que els jugadors estiguen afiliats en la Federació, i els que són
menors d'edat el pare, mare o tutor tenen que signar una autorització del menor per poder tramitar les fitxes
federatives i portar fotocopia DN.I. del pare/mare/tutor.

COORDINADOR FUTBOL BASE PEGO

http://www.pegocf.es/

XIMO SISCAR BONDIA 665011098

ximo@pegocf.es

Altres consideracions:
- El 2n i successius fills comptaran amb un descompte del 50%.
- El club intentarà inscriure a tots els xiquets que ho desitgen. Si no fóra possible es faria una
selecció i en el seu cas es reingressaria la quota.
- Fora del termini d’inscripció el club es reserva el dret de realitzar-la i les seues
condicions.
OBSERVACIONS FINALS
1- Tots els equips estaran inscrits en la Federació Valenciana de Futbol i els xiquets
comptaran amb la fitxa corresponent.
2- Els jugadors passaran la revisió mèdica que possibilita l’assegurança esportiva.
3- Tots els partits i entrenaments es realitzaran al camp “Cervantes”.
4- Es realitzaran com a mínim dos entrenaments setmanals als què caldrà assistir amb
l’equipament corresponent.
5- Cada equip comptarà amb el seu monitor que controlarà el progrés tècnic i els hàbits
esportius i alimentaris. S’estudiarà la possibilitat d’elaborar un informe trimestral sobre
l’evolució d’aquestes condicions.
6- La majoria dels desplaçaments es realitzaran en autobús amb l’assistència del monitor i
del delegat d’equip corresponent.

Equipament de passeig i d'entrenament
Xandall, polo, bermuda, borsa, dessuadora i samarreta entrenament.
•- La dessuadora, polo, bermuda i la borsa (valorat en 55 €) només es donarà als jugadors de
nova inscripció abonant la quantitat de 20 €.
• - És obligatori assistir als partits i actes realitzats pel Club amb l'equipament de passeig.
• - És obligatori assistir als entrenaments amb la roba d'entrenament.

Equipatge oficial per jugar els partits
Samarreta roja, pantalóns blaus, mitges blaves.
• - L'equipatge de jugar es donarà a l'oficina del club, a l'inici de la pretemporada.
•- A cada jugador se li assigna samarreta, pantalons i mitges, que ha de conservar tota la
temporada.
•- Ha de cuidar-lo i tenir-lo en perfectes condicions per jugar els partits.
• - Si perd o deteriora alguna peça, el club li facilitarà una altra, abonant el cost de la
mateixa.
P. D. Al principi de pre-temporada 01 setembre 2015, ja posarem en coneixement als pares
del preu de la roba esportiva a utilitzar durant la temporada i com comprar-la.
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