COMPETICIÓ
La compe ció oﬁcial (tots els equips a par r de 3r EP excepte Pa natge) està organitzada pel CEEB i les
corresponents Federacions. Els par ts a casa es juguen preferentment dissabte al ma i a camp contrari es
juguen el dia i a l’hora que té determinat l’equip amﬁtrió. És responsabilitat dels pares el desplaçament dels seus
ﬁlls/es als par ts fora del col·legi. Pel bon funcionament dels equips es requereix el compromís total dels
jugadors per assis r als entrenaments i als par ts durant tot el curs. A Pa natge hi haurà compe cions oﬁcials i
de nivell durant el curs.
INSCRIPCIÓ
Els dies d’inscripció seran els divendres 25/04, 9/05 i 16/05 de 17.15h ﬁns a 19.00h i dissabtes 26/04 i 10/5 de
10.00h a 12.00h i es realitzarà en les taules disposades a tal efecte al costat del despatx espor u (pa infan l).
El termini d’inscripció ﬁnalitzarà el proper 16 de maig a AMPA OBERTA.
Per a poder inscriure´s cal lliurar correctament emplenada la següent documentació :

Formulari d’inscripció.

Una fotograﬁa del nen/a.

Fotocòpia del DNI del nen/a en cas que l’equip es gui en Federació.

Presentar úl m rebut d´AMPA.

Fer un pagament an cipat en efec u de 30 € en concepte de preinscripció.
Aquesta quan tat us serà descomptada de la resta de rebuts trimestrals.
Aquest pagament de 30€ NO serà retornat si el nen/a decideix ﬁnalment no començar l´ac vitat al setembre.
El mo u d´aquesta mesura és evitar la reserva indiscriminada de places i posteriors anul·lacions que no
permeten l´organització real d’equips i sovint, representen despeses federa ves per baixa de ﬁtxes i equips,
així com disposar d’un calendari el més aviat possible de cara a que els pares puguem organitzar els horaris
extraescolars amb més antelació.
PREU i CONDICIONS
Per a prac car l’esport extraescolar cal estar associat a l’AMPA SAFA-HORTA i acreditar estar al corrent dels
pagaments de tots els rebuts d’ AMPA i d’esports del curs anterior.
La quota de temporada pels associats i es manté en 285€ en horari de tarda i de 240€ en horari de migdia.
Aquests imports s’abonaran en tres rebuts trimestrals de 85€ i de 70€ respec vament, emesos a l’inici de
cadascun. Recordem que caldrà fer un pagament en metàl·lic de 30 euros en el moment de fer la inscripció.
Per a les persones externes a l’escola (no associades a l’AMPA), la quota és de 324€, repar da en tres rebuts
trimestrals de 95€, més el costos de matriculació a abonar en el moment de la inscripció i que seran de 39€.
BAIXES
Les baixes s’hauran de comunicar com a mínim 10 dies abans de ﬁnalitzar el trimestre.
No s’acceptarà cap baixa sense mo u jus ﬁcat.
No es retornarà la quota del trimestre un cop ja començat.
NOVES ALTES
Les noves altes només es podran realitzar a l’inici de trimestre, màxim passada una setmana per mo us
organitza us i s’haurà d’abonar l’import íntegre del trimestre en fer la inscripció.
Per a poder començar el següent trimestre s’ha d’estar al corrent de pagament del trimestre ﬁnalitzat.
INFORMACIÓ ADDICIONAL
A principi de curs hi haurà una presentació de les diferents ac vitats on es lliurarà una circular amb més detalls
sobre el desenvolupament de cadascuna d’elles i es lliurarà als pares d’un Decàleg de Bona Conducta a l’Esport
tant per Alumnes com per als Pares. Se n’informarà al setembre.
Podeu disposar d’aquest document i de nova informació a: www.ampasafahorta.org
La inscripció implica l’acceptació de les normes esmentades en aquest document.

ESPORT I VALORS
NORMATIVA CURS 2014-2015
HORARI ACTIVITATS
Les ac vitats s’iniciaran oﬁcialment el 15 de setembre de 2014 i ﬁnalitzaran el 19 de juny del 2015.
Ac vitats de migdia: dues hores per setmana i els dies a concretar (probablement dimarts i dijous) de 13.10h a
14.10h.
Ac vitats de tarda: dos dies per setmana, de dilluns a divendres, en dos horaris: de 17.15h a 18.30h (assignat amb
preferència als nens més pe ts) i de 18.30h a 19.45h.
Les portes d’accés al col·legi es tanquen a les 17.30h i s’obren a les 18.15h per recollir els nens de la primera franja
i deixar els de 2a hora. Es tornen a tancar a les 18.45h i es tornen a obrir a les 19.30h. 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.
En cas de pluja , l’entrenament es realitzarà igualment adequant-se a espais coberts.

COMPOSICIÓ EQUIPS
Organitzats per categories establertes pel CEEB i les Federacions corresponents.
Els equips de compe ció estan formats per un mínim de 10 i un màxim de 12 membres per a bàsquet, futbol i
pa natge, i un màxim de 14 pel que fa a l’handbol.
Pa natge s'organitza per nivells i no per edat. En cas de molta diferència d’edat, es podrà canviar a un grup
inferior.
Els jugadors que han format part d’un equip durant el curs anterior tenen preferència per inscriure’s al mateix
equip però cal fer la inscripció per mantenir la plaça. Les noves inscripcions seran per ordre d’inscripció. Aquest
criteri es man ndrà ﬁns a la ﬁnalització del termini d’inscripció.

EQUIPAMENT
És obligatòria la uniformitat oﬁcial per a representar al col·legi en els par ts de compe ció oﬁcial: bossa
reglamentària, samarreta blanca i pantalons blaus oﬁcials i xandall del col·legi SAFA-HORTA.
Les noves estampacions de números i logos hauran de tenir el mateix format per mantenir la uniformitat. Això és:
Núm. Jugador (darrera i davant), inscripció SAFA-HORTA (darrera) a sobre del núm. amb pus de lletra i mida
determinat , en coneixement de l’empresa d’estampació. AMPA paga la estampació de l´equipament - que no està
inclosa en el preu -. En el cas de segon equipament (samarreta blava SAFA) la estampació va inclosa en el preu de
la samarreta.
Per pa natge es necessita el mallot oﬁcial del col·legi i uns pa ns (es detallarà a la reunió informa va de
setembre). Per a la Diada de l’Esport i el Fes val de ﬁnal de curs, prèvia reunió es determinarà la necessitat d’un
altre mallot o complement per a la realització de l´exhibició.

REVISIO MÈDICA
Tots els jugadors hauran de passar una revisió mèdica per tal d’acreditar que són aptes per a la pràc ca espor va
(obligatori a equips federats per poder obtenir la ﬁtxa). La coordinació espor va organitza aquesta revisió al centre
durant el mes de setembre a un preu aproximat d’uns 19€ (aquest import es cobrarà amb el primer trimestre). Es
pot fer la revisió de forma par cular però caldrà lliurar l’autorització mèdica al coordinador espor u abans del 22
de setembre per a poder ges onar les ﬁtxes.
L’espor sta no podrà iniciar la compe ció sense haver entregat prèviament l’informe de la revisió mèdica.

Handbol

Esport:

Bàsquet

Futbol-Sala

Pa natge

(a omplir en rebre la ﬁtxa)
Escola Migdia

No Associat

(format IBAN 24 dígits: Pais(2)-CC(2)-En tat(4)-Oﬁcina(4)-Dígit Control(2)-Codi Compte(10))

_________________________________________

amb DNI núm. ______________________

Les dades facilitades es tractaran amb la més estricta conﬁdencialitat i en compliment del que disposa la norma va sobre protecció de dades, us informem que les dades facilitades s’incorporaran a un ﬁtxer informà c propietat de l’AMPA SAFA-HORTA de Barcelona. De conformitat amb la Llei Orgànica
15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal podeu exercir els drets d’oposició, accés, rec ﬁcació i cancel·lació de les dades facilitades, a través
de l’AMPA OBERTA en horari d’atenció al públic, o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@ampasafahorta.org

També autoritzen els seus ﬁlls, en tant que són menors d’edat, a realitzar l’ac vitat espor va d’elecció i la custòdia per part dels entrenadors i responsables de la secció espor va dels seus ﬁlls mentre durin aquestes ac vitats.

Amb la signatura d’aquest full d’inscripció, els pares o tutors autoritzen a publicar les fotos i vídeos 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 u litzades per a l’esport extraescolar.

Signatura del pare/mare o tutor

He llegit i he entès la norma va d’esports i d’inscripció que mostra aquest document.

En/NA

Titular del compte (Nom i cognoms)......................................................................................

IBAN: __:__:____:____:__:______________

Us registrem gratuïtament al bloc de l’AMPA? SI/NO/JA HO ESTIC (us arribarà un e-mail per conﬁrmar l'alta).

Tel. contacte .......................................... e-mail .......................................................................................................

Nom pare/mare/tutor .................................................................................................................................................

Localitat ......................................................................................................................................Codi postal ..............

Domicili............................................................................................................................... Núm............. Pis ..............

Si ja estava inscrit el curs anterior a Esports, només cal posar nom i cognoms i les dades que canviïn.

Voleu fer la revisió mèdica obligatòria al col·legi (encercla la resposta)? SI NO

Curs que farà en 2014-15 ........................ Núm. CAT SALUT ...........................................................................

2on cognom ........................................... DNI ...................................... Data de naixement __ / __ / ____

1er cognom ........................................................................

Opció: Associat AMPA SAFA-HORTA

Nom: ..........................................................

Dades de l’alumne

Categoria actual any 2013-14..................................................................................................

__ / __ / ____

Data entrega i lloc

Si us plau, ompliu les següents dades amb lletra majúscula i adjunteu la documentació indicada:

(FITXA A ENTREGAR )

INSCRIPCIÓ 2014-2015

