
La nostra passió!!!

INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ
JUGADOR/A TEMPORADA 2020-21

INFORMACIÓ:
656 61 79 45 (Nani) - 605 97 78 39 (Enric)
chmontornes@gmail.com - CH Montornes

Vine a provar sense compromís,
dimarts i divendres a la Pista el Sorralet

CATEGORIA TEMPORADA 2020/21



PREUS QUOTA I HORARIS CLUB DE JUGADOR/A PER EQUIP

*ESCOLETA: ANYS NAIXEMENT 2015-2016
Dies entrenament: dimarts i divendres de 17 a 18 h.
Quota pagament: 160 €

* ANYS NAIXEMENT 2013-2014PRE-BENJAMÍ:
Dies entrenament: dimarts i divendres de 17 a 18 h.
Quota pagament: 180 €

* ANYS NAIXEMENT 2011-2012BENJAMÍ:
Dies entrenament: dimarts i divendres de 17 a 18 h.
Quota pagament: 180 €

* ANYS NAIXEMENT 2009-2010ALEVÍ:
Dies entrenament: dimarts i divendres de 18 a 19 h.
Quota pagament: 200 €

* ANYS NAIXEMENT 2007-2008INFANTIL:
Dies entrenament: dimarts i divendres de 19 a 20 h.
Quota pagament: 240 €

* ANYS NAIXEMENT 2005-2006CADET:
Dies entrenament: dimarts i divendres de 19 a 20 h.
Quota pagament: 260 €

Dies entrenament dimarts de 20 a 21 h*VETERANS FEMENI:

Dies entrenament divendres de 20 a 21 h*VETERANS MASCULÍ:

FORMA PAGAMENT QUOTA JUGADOR

INFORMACIÓ GENERAL

La Quota Inclou:

La Quota NO Inclou:

El pagament es podrà fer en efectiu o donant el nº de compte.
Es podrà fer un sol pagament  o fraccionar en 2 vegades, el 50%
abans del dia 30 de setembre i l’altre 50% abans del dia 30 de
desembre de 2020.

*Per qualsevol informació adreçeu-vos als teléfons o e-mails indicats,
o els dimarts i divendres de 17 a 18 h a l’oficina de l’handbol del
Sorralet (està a la part de darrera del pavelló), si no es pot en aquest
horari, es pot demanar cita per telefon o e-mail.

*El full d’inscripció s’hauria de donar el més aviat possible.
*Les places son limitades per cada equip, per tant, es recomana portar
la fulla d’inscripció l’abans possible.

*Quan un equip quedi complert, no es podran acceptar més jugadors.
*En cas de que no es pugués fer un equip per manca de jugadors,
s’intentarà adequar depenent del nen/a, que pugui jugar en un altre
equip sempre i quant ell/a ho accepti, o tindre la possibilitat d’entrenar
sense participar en cap competició esportiva, retornant part dels diners.
*En el suposat cas que no es pugués arribar a un acord i el nen/a no
vulgués participar en aquest esmentat cas, es retornarien els diners
integrament (aquest cas tan sols seria sempre i quan no es fes equip).
*Al principi de temporada, es farà una reunió informativa general i un
altre per cadascun dels equips per dubtes i normes que tindrà el club.
*En cas d’un comportament greu indisciplinari per part del nen/a o dels
pares, es podrà expulsar del club al nen/a, sense retornar en aquest
cas cap import satisfet. Aquest Club no permetrà en cap cas, conductes
agressives, ofensives, de menyspreu ni res semblant respecte a ninguna
persona, ja sigui company, monitor, àrbitre o rival.

*Inscripció al Club Handbol Montornès
*Quota inscripció fitxa federativa de la FCH o del Consell Escolar
*Assegurança Esportiva Federació Catalana Handbol o CEVO
*Participació entrenaments i competicions del Club Handbol Montornès

*Equipació jugador (samarreta i pantaló de jugar, samarreta entrenament
i dessuadora. Preu Pack: 60 €.

*Revisió metge obligatória (en aquest cas, el Club Handbol Montornès
posarà els mitjans que surtin més económics per poder-se realitzar
en cada categoria, ja que els requeriments son diferents)

*Quota soci Club Handbol Montornes: 10 €

Preu roba per separat: Samarreta 1ª equipació: 25 € Pilota 12 €
Pantaló jugar: 8 € Samarreta entrenament: 10 € Dessuadora: 12 €

Pagament en efectiu           Pagament en efectiu fraccionat

Pagament domiciliat            Pagament domiciliat fraccionat

Nº de compte (si fa falta):


