
 
 

  Full informatiu temporada 2020-21. 
 
   

Us informem que per fer efectiva la inscripció dels jugadors per a la temporada 
2020-2021 cal lliurar la següent documentació: 
-Omplir i signar el full d´inscripció, el de règim intern i el full de desplaçaments. 
-Fotografia mida carnet. 
-Fotocòpia del DNI, NIE o llibre de família i la targeta sanitària. Cerficat mèdic 
(conforme el vostre fill és apte per jugar a futbol federat). Sanna: 972.239905. 
Demanar cita prèvia. 
   Categories de jugadors: 
-Juvenil: 2002, 2003 i 2004. 
-Cadet: 2005 i 2006. 
-Infantil: 2007 i 2008. 
-Aleví: 2009 i 2010. 
-Benjamí: 2011 i 2012. 
-Prebenjamí: 2013 i 2014. 
- Escoleta: 2015 i 2016.*La quota anual serà de 250€+pack de roba obligatòria. 
      Pagament: 

La quota anual per la temporada 2020/21 serà: 325€ (o 250€ *per als jugadors 
que tinguin pagades totes les quotes de la temporada 2019/20 rebran una 
compensació de 75€ en la primera quota)+pack de roba obligatòria per tots els 
jugadors del club+abonar la quota corresponent a la mutualitat+revisió mèdica (cada 
dues temporades). Per poder estar inscrit en un equip (FCF) i poder entrenar i jugar 
partits, tot i que siguin amistosos, el jugador haurà de tenir tramitada la llicència activa 
amb el Club. El pack de roba s´ha de demanar i pagar a Esports Parra. 972.210410.  

Forma de pagament serà la següent: 
-Primer pagament: 150€ (o 75€*) quota d´inscripció abans del 31 d´agost. Una 

vegada passada aquesta data, el Club anirà tancant equips no podent assegurar la 
plaça als jugadors actuals. 

-Segon pagament: 75€ abans del 30 de novembre.  
  -Tercer pagament: 50€ abans del 31 de desembre. 
  -Quart pagament: 50€ abans del 31 de gener. 
 En el supòsit que es produeixi l´impagament d´alguna de les quotes per motius 
no comunicats al club, el jugador no tindrà dret a participar en els entrenaments ni 
competicions fins que s´hagi realitzat el pagament corresponent. 
 Dades bancàries on s´ha de fer l´ingrés indicant el nom i cognom del jugador. 

 Entitat: Caixabank. ES46 2100 0202 2601 0204 1202. Titular: U.E Comacros  
 Informació: Coordinador del club: 653267857/972.098921. Info@uecomacros.cat 
 
 


