
 

 

 

INSCRIPCIÓ TEMPORADA 20/21 

Benvolgudes famílies i jugadors/es, 

Comença una nova temporada i necessitam que empleneu la fitxa d’inscripció i ens la 
retorneu abans del dia 20 de setembre, amb el justificant de pagament de la 1a quota, 
si no heu fet preinscripció. La podeu entregar en mà a l’entrenador/a degudament 

emplenada i amb la documentació que s’ha d’aportar. D’aquesta manera podrem 
començar a tramitar a la federació les fitxes i l’assegurança mèdica (les persones amb 

preinscripció ja tenen l’assegurança pagada des del dia 1 de setembre) per poder 
participar en les diferents competicions de la categoria que correspongui, a més d’estar 
coberts en cas de lesió als entrenaments. 

PAGAMENTS I DESCOMPTES  

Davant la situació imprevisible per mor de la covid-19, aquesta temporada, hem 
decidit que faceu el pagaments  de manera  fraccionada  i, així, anar pagant 
segons l’evolució d’aquesta. 

PREINCRIPCIÓ: qui hagi fet la preinscripció per a la temporada següent , durant el mes 
de juliol i agost, se’ls aplicarà un descompte d’un 10% de la quota. 

1. AMB PREINSCRIPCIÓ: Aquesta temporada es descomptarà el 10% de la quota total 
a les persones que hagin fet la preinscripció abans del 10 d’agost.   

• QUOTA ÍNTEGRA: es pot pagar en una sola quota, amb el descompte, si es vol. 

• QUOTA FRACCIONADA AMB PREINSCRIPCIÓ  

Es pot fer de les següents maneres: 

➢ Dos pagaments: Seran del 50% cada un, de la resta que queda una vegada 
descomptada la preinscripció, i es faran: el primer, abans del 10 d’octubre 

(50%) i, el segon, abans del 10 de desembre(50%). 

➢ Tres pagaments: S’han de fer efectius en els terminis següents: el primer, 
abans del 10 d’octubre (1/3), el segon abans del 10 de novembre* (1/3) i 

el tercer abans del 10 de desembre* (1/3). 

*Les dates de 2n i 3r pagament són orientatives i dependran de com evolucioni la 

situació. Se  us informarà si hi ha canvis de dates. 

2. SENSE PREINSCRIPCIÓ 

• QUOTA ÍNTEGRA: es pot pagar tota la quota, si es vol 

• QUOTA FRACCIONADA:  

➢ Dos pagaments: Seran del 50% cada un i es faran el primer, abans del 30  de 
setembre (50%), el segon abans del 10 de desembre* (50%). 

➢ Tres pagaments S’han de fer efectius en els terminis següents: el primer, abans 
del 15 de setembre (50%), el segon abans del 10 novembre*(25%) i el 

tercer abans del 10 de desembre* (25%). 

*Enguany, les dates de 2n i 3r pagament són orientatives i dependran de com evolucioni 

la situació. Se  us informarà si hi ha canvis de dates. 

 



 

 

 

 

QUOTES AMB PREINSCRIPCIÓ 

  Q. anual    10%   Quota   2 quotes 3 quotes 
     1a   2a   1a   2a   3a 

     

ESCOLETA(2010enrrera).240€-60€....24€........156€........78€/78€...........52€/52€/52€ 

ALEVÍ(2009 i 2010)........290€-60.....29€........201€.......101€/100€.........67€/67€/67€ 

 

INFANTIL(2007i2008).....290€-60€....29€........201€......101€/100€..........67€/67€/67€ 
 

CADET(2005 i 2006).......310€-60€....31€..... ..219€......110€/109€..........74€/74€/74€ 

JUVENIL(2002a2004).....350€-60€.....35€.......255€......128€/127€...........85€/85€/85€ 

2aBALEAR(2000envant)...370€-60€.....37€.......333€.....167€/166€.....111€/111€/111€ 

1a BALEAR(+2001)........390€-60€.....39€.......291€......146€/145€..........97€/97€/97€ 

VETERANOS(+2001).....*240€-60€....24€........156€........78€/78€..........52€/52€/52€ 

*(VETERANOS: Per a qui va entrenar i va pagar la temporada 19/20 -50€ i la quota queda a 260€ i els 

pagaments queden així........190€-60€......19€.......111€.......56€/55€..........37€/37€/37€) 

QUOTES SENSE PREINSCRIPCIÓ 

Quota anual 2 quotes  3 quotes 

1a 2a   1a  2a   3a 

ESCOLETA(2010enrrera)........240€....................120€/120€.................120€/60€/60€ 

ALEVINS (2009 i 2010)..........290€....................145€/145€.................136€/77€/77€ 

 

INFANTILS (2007 i 2008) ......290€....................145€/145€.................136€/77€/77€ 
 

CADETS (2005 i 2006)..........310€....................160€/160€.................144€/84€/84€ 
 

JUVENILS (2002 a 2004).......350€.....................175€/175€.................156€/97€/97€ 

2a BALEAR(2001 envant)......370€.....................185€/185€..............163€/104€/104€ 
 

1a BALEAR(2000 envant).......390€.....................195€/195€.............170€/110€/110€ 

VETERANOS(+2001)............*240€.....................120€/120€..............120€/60€/60€ 

*(VETERANOS: Per a qui va entrenar i va pagar la temporada 19/20 -50€ i la quota queda a 240€ i els 

pagaments queden així ..............190€ ......................95€/95€.................100€/45€/45€ 



 

 

 

• DESCOMPTE PER GERMANS/ES JUGADORS/ES DEL CLUB: En cas que hi hagi 
varis germans o germanes jugadors/res del Club, es reduirà un 10% de la quota a 

pagar a partir del segon germà/na (el/la primer/a paga la quota íntegra i al/la 
segona i endavant se li fa un 10%). 

• DESCOMPTE PER APORTACIÓ DE PATROCINADORS: Si un jugador/a 
aconsegueix un patrocinador se li farà un descompte d’un 10% de la quantitat 
aportada. Es poden aportar patrocinadors durant tota la temporada. Si el 

patrocinador es troba quan ha començat la temporada, el descompte es farà la 
temporada següent. 

Per informar a un possible patrocinador, està disponible un llistat de preus. El podeu 
demanar a qualsevol responsable del Club. 

• DESCOMPTE FIDELITZACIÓ: es farà un descompte a aquelles famílies que duen 

quatre temporades al club amb dos o dues germans/es o més al Club. 

 

PAPERETES 

Aquesta temporada i, per tal d’ajudar a les famílies, per novembre es donaran blocs de 
25 paperetes de la senalla de Nadal per reduir les despeses de la quota. Els 2n i 
successius blocs es pagaran a 10€ (amb un guany de 15€/bloc). 

EQUIPATGES 

Continuam renovant les equipacions segons les necessitats. Aquesta temporada només 
compraran equipatge de joc o xandall, les jugadores que els hi es petit, l’han romput, 
perdut o jugadores que comencen noves enguany. 

L’equipació consta de XÀNDAL, EQUIPATGE DE JOC, CAMISETA D’ESCALFAMENT VERDA, 
MOTXIL.LA, CALCES COLOR ROYAL (poden ser llargues o curtes segons la comoditat de 

la jugadora). Si es duen mànigues han de ser color royal. 
Per tal que hi hagi uniformitat i anem tothom igual, si algú necessita renovar l’equipació 
o comprar algun complement (calces, mànigues, leggins, tèrmica, genolleres, sabates...) 

tot es ven a SPORTHUGO que està al Carrer Ausias March núm. 3 baixos. Per evitar 
confusions, abans d’anar-hi ens avisau i us informarem com ho heu de fer perquè sigui 

més còmode. Allà es podran provar les talles i comprar els complements que es necessitin 

(sabates, genolleres, mànigues, tèrmiques, leggins...) 

Hi ha a la vostra disposició un tèrmica color Royal que pot substituir les mànigues durant 

l´hivern i leggins llargs blaus per als entrenaments.  

Es demana uniformitat per als partits i també als entrenaments 

Aquesta temporada regalarem una MASCARETA personalitzada del Club. 

 

ASSEGURANÇA MÈDICA 

Els jugadors i jugadores que tenguin fitxa federativa tendran assegurança mèdica per 
les possibles lesions causades per realitzar aquest esport. Si es lesionen, ens ho feis 

sebre tot d’una, per avisar a la Federació que faci el parte d’accident i, seguidament, 
anar a la Policlínica (en avisar-nos vos confirmarem la clínica on heu d’anar). 

Els jugadors/es que per algun motiu no treguin fitxa federativa hauran de posar a les 
observacions de la fitxa de Club (ALTRES OBSERVACIONS) que, en cas que es lesionin, 
hauran d’anar a la seva assegurança de la Seguretat Social o a l’assegurança privada 

que tenguin. 



 

  

COMPTE CORRENT 

El pagament es realitzarà per transferència a: 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: Es demana que ,al rebut de l’ingrés, consti com a concepte el nom del 

jugador/a i categoria en què jugarà, i s’enviarà una còpia al mail del Club: 
 

voleiaesporles@gmail.com 

Moltes gràcies 
 

Esporles, setembre de 2020 

 
EL CLUB

 

           ES5520383392826000129339 

 

BANKIA 

mailto:voleiaesporles@gmail.com


 

 

   FITXA DE CLUB - TEMPORADA 2020-2021 

CATEGORIA:   

NOM I LLINATGES DEL/LA JUGADOR/A:                                                                           

DATA DE NAIXEMENT:  NÚM DNI O PASSAPORT:    

MÒBIL (SI EN TÉ EL/LA JUGADOR/A)     

NOM I LLINATGES DEL PARE, MARE O TUTOR/A:     

DOMICILI:    

PERSONA DE CONTACTE(si es menor)  TELÈFON:   

E-MAIL PERSONA DE CONTACTE:   

NOM GERMANS/ES JUGADORS/ES DEL CLUB:   

 

 

OBSERVACIONS I DADES MÈDIQUES A TENIR EN COMPTE PER A LA PRÀCTICA 
DE L’ESPORT: (al·lèrgies, problemes respiratoris, locomotors, tractaments mèdics...) 

 

 
 

 

ALTRES OBSERVACIONS   

 

 

 

 

 

➢ PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.- D'acord amb el previst a la 
Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
se li informa de que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer de 

titularitat del ESPORLES VOLEI CLUB amb la finalitat de gestionar les relacions amb 
els seus jugadors, jugadores, pares i mares, tècnics, i amics del Club per comunicar-
ne qualsevol informació relativa. 

. Si NO voleu que les seves dades siguin emprades amb aquesta finalitat, per favor, 
assenyali amb una creu la següent casella 

 

NO 

 

➢ AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENTS:.- S’ha donar el consentiment per poder 
realitzar desplaçaments per anar als partits i diades amb altres pares o entrenadors 

llevant-los tota responsabilitat en cas de passar alguna cosa. 
 

      . Si NO donau el consentiment, per favor, assenyali amb una creu la següent casella 

NO 

 



 

 

➢ AUTORITZACIÓ REVISIÓ MÈDICA.- Cada any es realitza una revisió mèdica per 
part del Consell de Mallorca als jugadors en edat escolar (fins cadet). El/la 
jugadors/a que no la facin o que no estiguin en edat escolar hauran d’aportar un 

justificant on digui que és apte per a la realització d’activitat física. 

. Si NO donau el consentiment, o no es vol entregar, per favor, assenyali amb una 

creu la següent casella 

NO 

 

 

➢ IMATGE PERSONAL.- El Club disposa d'una base de dades de fotografies i vídeos 

dels diferents equips que formen part del Club i potser es publiquin, a revistes, 
pàgina web, facebook o algun altre mitjà de comunicació o xarxa social, imatges 

on apareguin, individualment o en grup, jugadors, jugadores i/o equips realitzant 
activitats esportives. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 

18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, el Club ha de demanar el vostre 
consentiment per a la captació i publicació de fotos i vídeos del seu fill o filla en el 

sentit esmentat. 

. Si NO voleu que es prenguin fotografies o filmacions a on aparegui la imatge 
del nin o nina per favor assenyali amb una creu la següent casella. 

 
NO 

 

 
1. M’interessa jugar o que el meu fill/filla jugui, la temporada 19/20, a 

l’Esporles Volei Club 

2. Conec i respectaré els objectius, directrius del Club (normes, Reglament 
intern...) i els mitjans per dur- los a terme. 

3. Compliré i ajudaré a que es compleixin les normes per tal que la 

convivència i la pràctica de l'esport que ens agrada sigui agradable per a 
tothom. 

Per la qual cosa faig la inscripció, signant que he llegit, acceptant les normes 

del Club i adjuntant els següents documents: 

. Fitxa de Club Temporada 20/21 

. Foto carnet (només jugadores noves d’aquesta temporada) 

. Resguard del pagament al mail del Club  

. Còpia en color DNI vigent (només jugadores noves o que els ha  caducat) 

. Justificant de pagament (qui no ha fet preinscripció) 

 

Firma del  pare, mare o tutor/a Firma del/la jugador/a 

   (si el/la jugador/a és menor)  

 

 

 

                     Esporles a             de                                de 2020 
 


