ALEVÍ-PENYA UNIONISTA FIGUERES
Benvolguts pares,
Davant l’inici de la temporada 2019/2020, ens adrecem a vostès per informar-los que la Junta
Directiva, va acordar els següents punts que regiran en el club en aquesta nova temporada en
referència a quotes:
1- Les quotes establertes per aquesta temporada 2019/2020 seran les següents:
- Aleví---------------------------335€
- Per segon germà es pagarà un 50% menys de la quota corresponent
- En el cas de pagar en un sol termini i abans del 5/10/19, es farà un 10% de
descompte en la totalitat de la quota.
Els pagaments es faran per transferència bancària al nª c/c:
ES59.2100.1033.3302.0021.7104, indicant el nom i cognoms del jugador i la categoria
corresponent.
•
•

1er pagament PRE INSCRIPCIÓ: del 15/07/2019 fins 31/07/2019----- 100€ (No es té
el 10% descompte)
2on pagament abans del 05/10/2019------ 211.5€. Es cas de pagament en un sol
termini 10%dsc.

En cas que no es faci el segon pagament integra, donem la opció: 8 QUOTES MENSULAS DE
29.5€ A PARTIR DEL 1/10/2019, fins el dia 10 de cada mes. Aquest pagament també es farà via
transferència a la conta de la Penya.
2- En cas de no pagar la quota en el període establert, el club pot prendre les següents
consideracions:
- Una falta en el pagament, el jugador no queda convocat per partit
- Segona falta el jugador, queda fora de convocatòria i entrenament.
El pagament de la Federació Catalana, se us informarà abans de començar la temporada, i
haurà d’estar pagat abans del primer entrenament.
3- Qualsevol jugador que vulgui anar a fer proves a un altre club en un moment
determinat, necessitarà el permís de la Junta.

4- En cas de lesió esportiva ocasionada en un entrenament o partit, us heu de dirigir al
vostre delegat qui us donarà les instruccions a seguir.
5- Demanem respecte i cura a tots els jugadors envers les nostres instal.lacions i la dels
equips contraris. Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos molt cordialment, donar la
benvinguda als nous jugadors i agrair als que fa temps que esteu a la Penya la vostra
confiança envers l’entitat i desitjar-vos a tots una agradable estança entre nosaltres.

