NORMATIVA I PREINSCRIPCIÓ

Si us plau, ompliu les següents dades amb lletra majúscula, retalleu per la línia de
punts, adjunteu dues fotografíes tamany carnet i entregueu-lo a la secció esportiva
o a recepció abans del proper 17 de juny.

ESPORT EXTRAESCOLAR
CURS 2011-2012

L’AMPA del Col.legi Sagrada Família
Horta (www.ampasafahorta.org) organitza
i subvenciona l’esport extraescolar. Aquest
proper curs l’activitat s’inicia a mitjans de
setembre de 2011 i finalitza amb la Diada de
l’Esport, que es celebrarà al juny de 2012. Va
dirigida a tots els alumnes des de 2n d’EP a
2n de Batxillerat, a excepció del patinatge i
l’activitat de migdia, que comencen a 1r d’EP.
Les activitats de tarda es realitzan dos dies
a la setmana, de dilluns a divendres, en dos
horaris: de 17’15 a 18’30 hores i de 18’30 a
19’45 hores. Les activitats de migdia es duen a
terme al pavelló poliesportiu dilluns i dijous de
13’00 a 14’00 hores. Els equips i grups de més
curta edat tenen preferència per realitzar els
entrenaments durant la 1ª franja horària.
Les portes d’accés al col·legi es tanquen a
les 17’30 hores, s’obren a les 18’15 hores,
es tornen a tancar a les 18’45 hores i es
tornen a obrir a les 19’30 hores. Es prega a
tothom que abandoni les instal·lacions del
col·legi abans de tancar. Només els delegats
poden romandre en el col·legi durant els
entrenaments del seu equip.
Els equips de competició estan formats
per un màxim de 12 jugadors. Els jugadors
que han format part d’un equip durant el
curs anterior tenen preferència a l’hora
d’incriure’s en el mateix equip. Els equips
estaran formats per les dotze primeres sol.
licituds que entreguin el full d’inscripció. A
partir d’aquí, s’accionarà una llista d’espera.
Només en el cas que estigui coberta una
categoria de tots i cadascun del diferents
esports es podrá obrir un segon equip dela
categoría, a excepció del patinatge.

Data inscripció
Esport

__ / __ / ____
Handbol

Bàsquet

Futbol-Sala

Patinatge

Categoria ...........................................................................................................
Horari d’activitat
Dades de l’alumne

Migdia (de 1r a 4t d‘EP)

Tarda (de 2n d’EP a 2n de Batx)

Nom ......................................................................................................................
1er cognom ................................ 2on cognom ...........................................
DNI ................................................ Data de naixement __ / __ / ____
Curs que farà en 2011-12 ..............................................................................
Nº Tarjeta Sanitària ...........................................................................................
voleu fer la revisió mèdica
SI
No
obligatòria al col·legi?

La quota de temporada és de 285 € en horari
de tarda i de 240 € en horari de migdia. Aquests
imports s’abonaran mitjançant tres rebuts de
95 i de 80 eur respectivament a l’inici de cada
trimestre. Per practicar l’esport extraescolar cal
estar associat a l’AMPA SAFA-Horta i acreditar
estar al corrent de pagaments d’ambdues
quotes, la d’Ampa i les d’Esport.

Dades dels pares

Nom mare ..........................................................................................................
tel. contacte ................................ mail ............................................................
subscriure bloc Ampa? (gratuit)

SI

No

Nom pare ............................................................................................................
El termini de preinscripció es de l’1 al 17 de
juny a la Recepció o a la Secció Esportiva
del col·legi. L’entrega de la preinscripció
fora d’aquest termini no garanteix equip. No
s’acceptarà cap baixa sense motiu justificat
ni es retornarà la quota del trimestre en
vigor. Pel bon funcionament dels equips es
requereix el compromís total dels jugadors
per assistir als entrenaments i als partits
durant tot el curs.
Tots els jugadors hauran de passar una revisió
mèdica per tal d’acreditar que són aptes per
a la pràctica esportiva. L’empresa SAMESA
realitza aquesta revisió al centre durant el
mes de setembre a un preu de 18’50 €. Qui
faci la revisió pel seu compte haurà de lliurar
l’autorització mèdica al coordinador esportiu
abans del 23 de setembre. L’esportista no podrà
iniciar la competició sense haver entregat
prèviament l’informe de la revisió mèdica.

La inscripció implica l’acceptació de les consideracions anteriorment esmentades.

tel. contacte ................................ mail ............................................................
subscriure bloc Ampa? (gratuit)

SI

No

Domicili......................................................................... nº............ pis ..............
localitat ........................................................................ Codi postal ..............
Dades bancàries

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Núm. compte CCC (20 dígits) ____-____-__-__________
Titular del compte (Nom i cognoms)..................................................................
DNI del Titular..........................................

Per a l’entitat bancària:
Prego que atenguin el pagament dels rebuts que seran presentats per l’AMPA SAFA-Horta en el
nº de compte indicat.
						
Signatura del pare/mare o tutor

retalleu per la línia de punts

És obligatòria la uniformitat oficial per a
representar al col·legi en els partits: samarreta

blanca i pantalons blaus oficials, mitjons
blancs i xandall del col·legi. La segona
equipació (samarreta blava) l’hauran de
demanar els delegats a la caseta d’esports.
Els partits a casa es juguen dissabte al matí. Els
partits a camp contrari es juguen el dia i l’hora
que determina l’equip anfitrió. Els esportistes
de 2n d’EP i d’ Escola no participaran en la
competició, tot i que s’organitzaran partits
amistosos. És responsabilitat dels pares el
desplaçament dels seus fills/es als partits
fora del col·legi.

Amb la signatura d’aquest full d’inscripció, els pares o tutors autoritzen a publicar les fotos i videos dels equips en els mitjans
de comunicació del col.legi i Ampa per a la promoció de l’esport extraescolar. Les dades facilitades queden protegides i seran
únicament utilitzades per a l’esport extraescolar

