FUTBOL CLUB VILABLAREIX

COMUNICAT

Benvolguts, el present comunicat és per informar-vos de les mesures sobre
l’ajornament del darrer rebut de la quota corresponent al mes de novembre
i aplicació de descomptes per reducció de l’activitat.
Malauradament aquesta situació de pandèmia ens ha tornat a tocar amb la
suspensió dels entrenaments, afegit a l’endarreriment de l’inici de
competició decretat per la FCF, tal i com hem anat comunicant a mida que
ens han anat informant de les mesures.
La presa de mesures, totalment alienes al Club, ens ha fet anar modificant
la situació de l’activitat en forma d’entrenaments en cap de setmana per
poder garantir la màxima continuïtat de la mateixa i evitar el perjudici dels
jugadors en el seu desenvolupament físic i mental. Però finalment va arribar
la mesura no desitjada d’aturada el passat 28 d’octubre amb la que el Club
també s’ha intentat adaptar realitzant seguiment per part dels entrenadors,
d’activitats pel treball individual de cada jugador.
El Club és conscient que aquesta darrera mesura dificulta moltíssim el
desenvolupament ja que no es disposa de l’espai, el grup i de la persona
física i conseqüentment la repercussió econòmica que això representa tant
des de el punt de vista particular de les famílies com de la protecció i
garantia de la entitat.

És per això que tenint present els dos aspectes, de mateixa importància,
s’han dedicat hores de treball en anàlisis per protegir-los sense perjudici
l’un de l’altra i sota els dubtes que segueix generant tant el problema
pandèmic com les resolucions, el Club a pres la determinació que el darrer
rebut de la quota que correspon al mes de novembre quedarà aplaçat fins
els mes d’Abril, i s’hi aplicaran els corresponents descomptes dels períodes
d’inactivitat que es produeixin fins al moment extraient aquelles partides
que donen la possibilitat al manteniment i sustentació de la entitat.
Tanmateix, les famílies que van fer efectiu l’import íntegre en el moment de
la inscripció, se’ls farà retorn de la part de descomptes al mes de Març.
Finalment, volem dir que tant els entrenadors, responsables de l’Àrea
Esportiva, resta d’àrees i Junta Directiva no hem deixat en cap moment de
treballar per trobar les modificacions més adients a la mínima pèrdua de
contacte amb els jugadors i l’activitat possible en cada moment, sota l’únic
objectiu de minimitzar conseqüències no desitjades per a tots els que
formem part del que hem de protegir amb màxima empatia, que no és altre
que el FC Vilablareix.
Enviar-vos molts ànims i força, que aviat ens retrobarem.

Salutacions,
La Junta Directiva

Vilablareix, 12 de novembre de 2020

