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FALSET	ESPORTIU	

	
CIRCULAR D’INSCRIPCIÓ ESCOLA DE FUTBOL 2018-19 

Per tal de fer la corresponent inscripció i pagament a l’escola de futbol del CF 
Falset Esportiu, us passem la següent informació: 
 
CLASSE DE LLICÈNCIA/ANY DE NAIXEMENT TEMPORADA 2018-2019 
 
CLASSE DE LLICÈNCIA  ANY NAIXEMENT 
 
BABYS (B)    2013-2014 
PREBENJAMÍ (PB)   2011-2012 
BENJAMÍ (B)    2009-2010 
ALEVÍ (A)    2007-2008 
INFANTIL (I)   2005-2006 
CADET (C)    2003-2004 
JUVENIL (J)    2000-2001-2002  
FEMENÍ                                   A partir del 2004 
 
 
 
Els preus (ANUALS)d’aquesta temporada 2018-2019 seran els següents: 
 

 Quota 1 
octubre 

Quota 2 
novembre 

Quota 3 
desembre 

Quota 4 
gener  

TOTAL 

BABIES 50 50 50 25 175 
PREBENJAMÍ 100	 60 60 45 265 ? 

BENJAMÍ 100	 60 60 50 270 
ALEVÍ 100	 60 60 55 275 

INFANTIL 100	 60 60 60 280 
CADET 100	 60 60 65 285 

JUVENIL 100	 60 60 75 295 
FEMENÍ 50 25 25 25 125 

 
El pagament de les respectives quotes es faran abans de tots els dies 5 dels 
mesos d’octubre, novembre, desembre i gener. La quota corresponent al mes 
d’octubre es pagarà per banc (transferencia) i la resta de quotes (novembre, 
desembre i gener) es farà en efectiu a les oficines del camp. Quan es faci el 
pagament d’aquesta última quota es lliuraran gratuïtament als alumnes 
números de la Rifa de la Fira del Vi, que els podran vendre o se’ls podran 
quedar.  
 
En cas que algú vulgui fer el pagament del total de la quota en una vegada, 
aquest es farà abans del dia 5 d’octubre.  
 
S’han de respectar els dies de venciment de les quotes. L’incompliment 
d’aquesta obligació comportarà que el Club emprengui les accions 
necessàries.  
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El pagament es farà a qualsevol d’aquests dos comptes:  
 
CAIXA BANK: ES96-2100-0082-3802-0042-7964 
BBVA: ES26-0182-2470-8602-0003-1210 
 
En el moment de fer el pagament s’ha de fer constar el nom i la categoria del 
jugador. No caldrà presentar el justificant de pagament, l’ingrés es 
comprovarà en el compte bancari de l’escola, però per evitar errors, 
aconsellem que es guardin degudament tots els justificants d’ingrés per si fos 
necessari comprovar-los.  
 
La inscripció a l’escola de futbol inclou la quota de soci al club, per tant, es 
podrà accedir gratuïtament els dies de partit del primer equip.  
 
A les famílies que ténen més d’un/a fill/a inscrits se’ls farà un descompte de 
50€ a la quota per nen/a  a partir del segon, i es farà efectiu en el pagament 
del mes de gener. 
 
La roba d’entrenament va a banda de la quota. Els pares que conservin la 
roba (mínima obligatòria) no caldrà que facin aquesta despesa. Quan es faci 
malbé o es perdi se n’haurà de comprar de nova. La roba obligatòria 
d’entrenament és la següent: samarreta blava de màniga curta / dessuadora 
blava de màniga llarga / pantaló curt i llarg. Per als desplaçaments de partit 
utilitzarem el xandall de l’equip: podem aprofitar el pantaló de xandall de 
l’entreno i la corresponent jaqueta. I per l’estiu, el polo de màniga curta i 
pantaló curt. Equipament opcional: impermeable, anorac i motxilla. 
S’informarà degudament d’on i quan es farà la venda de la roba. 
	
Recordeu que cal accedir al PORTAL DEL FEDERAT per fer els pagaments 
corresponents de la quota de FCF i mutualitat.  
 
En cas que sigui el primer cop que us federeu, cal que ens ho comuniqueu el 
més aviat posible ja que ens será imprescindible tenir còpia del DNI i de la 
tarja sanitària. 
  
Per whatssapp se us informarà de com heu de procedir per donar-vos d’alta.  
 
Cal recordar que per poder fer les gestions i els pagaments al Portal del 
Federat és imprescindible tenir la revisió mèdica passada. 
 
 
Falset, 5 de setembre de 2018 
 
 


