Castellbisbal, 2 de maig del 2016
Estimat pare/mare o tutor,
A continuació li facilitem la relació de la quota anual de futbol de la temporada 2016/17 i a
la seva vegada els períodes de pagaments amb els possibles descomptes.
Quota Anual: 220 €
Pack de Roba: 120 €
La quota anual està fraccionada en 3 pagaments: preinscripció, inscripció i quota final.
Preinscripció: 60 € (2 de Maig al 14 de Juny)
- En cas de fer el pagament de la preinscripció, es vol que es retornin els diners, es
retornaran sense tenir que donar cap explicació.
Inscripció: 80 € (2 de Setembre al 26 de Setembre)
- No es podrà tramitar llicencia si no s’han fet els pagaments de la preinscripció i
l’inscripció.
- En cas de fer el pagament de la preinscripció i l’inscripció es vol que es retorni els
diners, es retornaran sense tenir que donar cap explicació sempre i quan no hagi generat
cap tipus de despeses.
Quota final: 80 € o el que falti pagar. (1 d’Octubre fins el 31 de Desembre)
- En la quota final s’aplicarà el descompte i en cap cas es sumaran.
- Els descomptes són els següents:
- Soci de la Penya (pare/mare o el jugador): 20 €.
- Família Nombrosa: 20 €
- Si es el segon germà o mes: 60 €
Pack de Roba: 120 €
- El pack porta les següents peces:
- Xandall
- Dessuadora
- 2ª equipació (samarreta i pantalo)
-Bossa d’esport
- Mitgetes de la 1ª equipació
- Polo i bermudes de passeig
-En el moment de lliurar el full de la preinscripció es recomanable vindre amb el nen
per agafar les mides de la roba.
-El pack de roba s’entregarà a principis de setembre.
La quota anual dels nens nascuts 2012 es de 120 €, ja que només faran partits amistosos.
* Les despesses generades per la revisió mèdica esportiva del nen corren a càrrec dels

