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Estadi Municipal Joan Pijuan – Carrer L’Oliverot s/n – Altafulla - cealtafulla@gmail.com 

 
 

                      FULL D’INSCRIPCIÓ ESCOLA DE FUTBOL TEMPORADA 2017/2018 

 

Dades del jugador : 
 

Nom i Cognoms:  

Adreça:  

Municipi:  Telèfon:                           / 

Codi Postal: Equip actual:  

DNI:  Data naixement: 

Talla samarreta:  Talla pantaló: 

   
Dades del representant (pare, mare, tutor): 

Nom i Cognoms: DNI: 

E-mail:  Telèfon: 

Vols fer-te soci del CE Altafulla?    Si   -  No IBAN per la domiciliació anual de la quota:  

(quota 30€ anuals)   

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ACOMPANYAR AMB LA SOL·LICITUD (només jugadors nous): 
 

 FOTOGRAFIA DEL JUGADOR/A 

 FOTOCÒPIA DNI DEL JUGADOR/A 

 FOTOCÒPIA TARGETA SANITARIA DEL JUGADOR/A 

 FOTOCÒPIA DNI DEL PARE/MARE/TUTOR 
 
Els jugadors amb nacionalitat estrangera, per odre de la FCF, caldrà que adjuntin 
també (només jugadors nous): 

 
 PASSAPORT DEL JUGADOR 

 PASSAPORT DEL PARE i MARE 

 CÒPIA EMPADORNAMENT (en castellà) DE TOTA LA UNITAT FAMILIAR.  
 
Quadrant d’edats/categories 

 

Futbol 7 Any de naixement Futbol 11 Any de naixement 

Mini 2012, 2013 Infantil 2004, 2005 

Prebenjamí  2010, 2011 Cadet 2002, 2003 

Benjamí 2008, 2009 Juvenil 1999, 2000, 2001 

Aleví 2006, 2007 

    Femení     Fins el 2002 

   
Entrenaments:  
 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

17:30-18:45 ENTRENAMENTS 
DE PORTERS I 
TECNIFICACIO 

“SMART FOOTBALL” 

PREBENJAMI i 
ALEVINS 

BENJAMINS i 
MINI 

PREBENJAMI 
i ALEVINS 

BENJAMINS i 
MINI 

19:00-20:15 INFANTILS  
CADET i 
FEMENÍ 

INFANTILS 
CADET i 
FEMENÍ 

                                   
                               *Horaris provisionals, poden haver-hi modificacions. 
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Preus: 
 

PREUS ESCOLA DE FUTBOL CE ALTAFULLA 
 Quota escola de futbol 300 € 
 Taxa Ajuntament  (ús de l'estadi municipal) 15 €    PREU TOTAL 315€ 

Pack de roba amb motxilla (en cas que calgui) 75 €  

Pack de roba sense motxilla (en cas que calgui) 60 €  
*També podeu adquirir només articles concrets, a preu de soci (consultar-los a l’estadi) 

 
Per pre-inscriure’s cal fer un ingrés de 65€, indicant “nom+’escola de futbol’” com a “paga i senyal” que 
es descomptarà de la quota anual abans del 31 de Juliol. (En cas de renunciar voluntàriament aquest 
ingrés no serà retornat, ja que les places de l’escola de futbol són limitades.) 
 
Opcions de pagament: 
 
Transferència bancària o ingrés al compte: ES51 2100 1133 78 02 00087144 LA CAIXA 
IMPORTANT: Cal posar com a referència “Nom i Cognoms del participant, Escola de Futbol” 
 
  Pagament Total (totes les categories, excepte Mini): Ingrés abans del 31 d’Agost de 2017 
 

Pagament Fraccionat (totes les categories, excepte MINI):  
Ingrés del 50% fins al 31 d’agost 2017 + 50% restant fins el 30 de setembre 2017. 

 
Pagament Total categoria Mini: 120€ fins el 30 de setembre de 2017. (roba no inclosa) 
(categoria especial, no s’apliquen descomptes) 

 
Descomptes: No acumulables entre ells i no aplicables al pack de roba. 

15% de descompte a la inscripció del 2on germà, realitzant el pagament total abans del 31 d’agost.  
25% de descompte a la inscripció del 3er germà, realitzant el pagament total abans del 31 d’agost.  
 
Roba: Tot jugador ha d’anar ben uniformat, però si no és necessari no cal renovar-la cada temporada  
 
                                                               El pack de roba inclou: 

Samarreta de joc (Cal retornar-la a final de temporada, ja que és propietat del club) 
Pantaló i mitja de joc  
Samarreta d’entrenament 
Xandall complet (dessuadora i pantaló llarg)  
Polo 
Tallavents impermeable 
Motxilla 

 

Revisió mèdica: Una empresa del sector, vindrà al camp a realitzar les revisions. Només l’hauran de 
fer aquells jugadors que la tinguin caducada, o no l’hagin fet mai.  
Podeu anar a qualsevol Centre Mèdic Homologat per la FCF (però el cost és superior). 
 

El preu NO inclou: Revisió mèdica (18€aprox si la feu al club), ni la mutualitat de la FCF (12€ aprox.) 
 

Amb la signatura d’aquest document inscric voluntàriament el jugador al CE Altafulla i estic 
d’acord amb el reglament de règim intern i amb les especificacions del projecte esportiu (podeu 
consultar els dos documents a la nostra web) 

 
Signatura Pare/Mare/tutor/a 

 
 

Altafulla, ......... de ........................ de 20...... 

 
Podeu trobar el Projecte Esportiu, el Full informatiu (inclou Reglament de Règim intern),  

i aquesta inscripció a:   www.cealtafulla.cat  
Cal enviar-la degudament omplerta a cealtafulla@gmail.com o lliurar-la a l’estadi!  
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