FUTSAL
NORMATIVA TEMPORADA 2016-17

El període d´entrega de NOVES inscripcions , serà del 31 de maig al 10 de juny.
En cas de causar BAIXA, s´haurà de comunicar a la Secció Esportiva abans del 10 de juny.

REQUISITS
L´accés a l´activitat és oberta a tots els alumnes. No obstant és imprescindible ser soci de l´ampa en
actiu.

1.- Documents necessaris.
Abans del 10 de juny caldrà presentar a la Secció Esportiva de l´AMPA la següent documentació:
:
- Carnet AMPA o rebut bancari
Podeu presentar el Carnet de l´AMPA o bé, un rebut bancari que mostri que s´està al corrent del pagament
de la quota anual de soci.
- Formulari d´Inscripció de futsal.
Cal omplir amb lletra MAJÚSCULA i clara i signar el formulari d´inscripció exclusiu per a l´activitat de
futsal i entregarlo a la Secció Esportiva.
- Certificat mèdic (a presentar abans del 1 de setembre)
L´esportista ha de passar una revisió mèdica obligatòria que certifiqui que és apte per a l´esport,
- Fotocòpia DNI (ambdues cares)
Hauran d´entregar fotocòpia del DNI tots els que en tinguin i comencin l´activitat per primer cop i els
veterans que obtinguin l´esmentat document per primera vegada perquè no en tenien la temporada
anterior. - Una fotografia Carnet (tots els jugadors)
La fotografia tipus carnet també és necessària per tal de gestionar la fitxa federativa.

2. Inscripció a l´activitat
A partir del 10 de juny.es passarà rebut bancari en concepte de pre -inscripció per un import de 30 euros.
FUTSAL SAFA HORTA
L´activitat de futsal al SAFA s´organitza de la següent manera:

Categories
En funció de l´edat del nen, s´estableixen les següents categories:
Escola

2009

Prebenjamí

2008

Benjamí

2007

Prealeví

2006

Aleví

2005

Preinfantil

2004

Infantil

2003

Cadet A-B

2001 - 2002

Juvenil A-B

1998 - 1999 -2000

Composició d’equips
Els nous equips tindran un mínim de deu jugadors i un màxim de dotze.
Si no s’assoleix aquest mínim, no es garanteix la formació de l´equip, tot i que s´estudiarà cada cas concret, i
de manera preferent, es facilitarà el manteniment d´equips ja existents. En cas de no formarse l’equip per
manca de esportistes, es podran recuperar els diners abonats fins el moment.

Horaris
Entrenaments:
Oficialment coincideixen amb l´inici i el final de cada curs escolar.
Al juny s’informarà dels horaris d’entrenaments.
La segona setmana de setembre es publiquen al blog els horaris i l´assignació de pistes definitives per a
entrenaments.
En cas de pluja l´entrenament es fa sempre a llocs sota cobert o es fan activitats a la Sala d´Audiovisuals.
Els pares i familiars podran accedir quinze minuts abans de finalitzar l´entrenament, al pati de l’escola. En
cas d’entrenament a segona hora els jugadors mai poden quedarse al pati de l’escola ni als vestidors. No es
podrà canviar unilateralment els horaris d´entrenament un cop establerts. Serà necessari un acord unànime
per part de tots els pares dels alumnes afectats.
Competició:
AMPA informarà dels calendaris dels partits als pares a través dels delegats d´equip fent servir els grups de
WhatsApp existents de cada equip.
Els partits a casa es juguen els dissabtes pel matí, excepte els partits ajornats per pluja o altres
circumstàncies.

PREU ACTIVITAT
Detallem la quota de l´activitat de futsal per a la temporada 2016-17:
Condicions
La quota total és per a tota la temporada.
No inclou despeses del Certificat Mèdic necessari ni de la roba esportiva. La quota total és la suma del preu
de la inscripció més la quota anual.
Es facilita el pagament fraccionat de la quota anual en dos terminis.
Disposen de quinze dies per a liquidar imports de rebuts pendents de cobrament o retornats.
La baixa anticipada no eximeix del pagament del cost de tota la temporada. Es podran retornar diners en cas
de baixa per lesió prolongada. Aquesta ha de ser d´almenys tres mesos consecutius. Després d´aquest
període es podrà demanar, en reincorporar-se a l´activitat, una compensació econòmica única i no
acumulable de 60 euros. Per a poder fer-la efectiva s´haurà de presentar la baixa mèdica i l´alta posterior
que certifiqui que la baixa ha estat d´almenys tres mesos.
Els pares informaran a la Secció Esportiva de les lesions que es produeixen.

Preu per a soci d´AMPA consell
La quota total és de 300 euros distribuïda així:

Inscripció:

30,00 €

(juny)

Primer termini

135,00 €

(octubre)

Segon termini

135,00€

(gener)

Preu per a soci d´AMPA Federat
La quota total és de 350 euros distribuïda així:
Inscripció:

30,00 €

(juny)

Primer termini

160.00 €

(octubre)

Segon termini

160.00€

(gener)

Preu per a NO soci d´AMPA consell (extern a l´escola)
La quota total és de 355 euros distribuïda així:

Inscripció:

30,00 €

( juny)

Primer termini

162.50 €

(octubre)

Segon termini

162.50 €

(gener)

Preu per a NO soci d´AMPA Federat (extern a l´escola)
La quota total és de 400 euros distribuïda així:

Inscripció:

30,00 €

( juny)

Primer termini

185.00 €

(octubre)

Segon termini

185.00 €

(gener)

EQUIPAMENT ESPORTIU
A nivell d’entrenaments, els jugadors han de venir amb roba esportiva.
En el cas de la competició, tots els jugadors hauran de disposar de l´equipament de partit, que consisteix en
samarreta blanca i pantaló blau, de venda a la tenda del col∙legi, i mitgetes blanques, a la Secció Esportiva.
A més, caldrà completar aquesta uniformitat amb la samarreta tècnica d’escalfament i la dessuadora
SAFA-Horta.

ALTRES INFORMACIONS
Conducta dels esportistes
És obligatori comunicar a l´entrenador, amb la màxima antel∙lació possible, la no assistència a un
entrenament o partit.
La Secció Esportiva pot tramitar unilateralment la baixa immediata d’un esportista per conducta inadequada
considerada com a greu (falta de respecte cap a companys, entrenador, ...)
Les sancions econòmiques per circumstàncies esportives seran assumides per AMPA. Per contra, si són
fruit de mala conducta personal, aniran a càrrec de l´infractor.
Conducta dels pares i espectadors
Hauran de respectar el rival i l´estament arbitral. En cas de sanció derivada per incidents, novament aniran
sempre a càrrec de l´infractor, sigui pare,mare,familiar o entrenador.
Disposeu de més informació al Decàleg de Bones Maneres pel que fa als jugadors i de les recomanacions
als pares de jugadors aprovats en l´Assemblea del 2014 i que podeu demanar a l´AMPA.

INSCRIPCIÓ FUTSAL
Si us plau, ompliu les següents dades amb lletra

MAJÚSCULA, adjunteu una fotografia carnet, i entregueu-la a la Secció Esportiva

de l´AMPA.

ALUMNE DEL SAFA: _
NOM:

SI

NO

(marqueu la resposta)

________________________________

DNI:

Data entrega

_____ /_____ / _________

_____________________________

COGNOMS: ______________________________________________________________________
DATA DE NAIXEMENT:

___ / ____ / ____

NUM. TARGETA SANITÀRIA (S.S.): _________

CURS ACTUAL: ______________________
__ ____________ ___ __

DOMICILI: _____________________________________________________ NÚM: _____________ PIS: __________________
LOCALITAT: ________________________________________________________________

CODI POSTAL: ___________

NOM I COGNOMS MARE/TUTORA: __________________________________________________________________________
TEL.CONTACTE: __________________ EMAIL: ___________________________@_________________._____

NOM I COGNOMS PARE/TUTOR: __________________________________________________________________________
TEL.CONTACTE: __________________ EMAIL: ___________________________@_________________._____

DADES BANCARIES: (indicarem codi de compte corrent IBAN) Només omplir si es diferent al de l’escola
TITULAR (NOM I COGNOMS) ____________________________________________________ DNI ____________________
IBAN:

Signatura del pare/mare o tutor legal titular del compte.

He llegit, he entès i accepto la normativa i la informació de la inscripció a l´activitat de Futsal del Col·legi Safa Horta . Amb la signatura
d’aquest document, els pares o tutors autoritzen a publicar fotos i vídeos dels equips en els mitjans de comunicació i les xarxes socials del
Col·legi i d´AMPA per a la promoció de l’esport extra-escolar.
Mitjançant la signatura d´aquest document, autoritzeu a enviar ordres a la vostra entitat financera per a debitar càrrecs al compte indicat. Us
informem que les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer informàtic 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, rectificació i/o

cancel·lació de les dades facilitades a través de l’AMPA OBERTA en horari d’atenció a les famílies, o bé mitjançant correu
electrònic dirigit a info@ampasafahorta.org

