RIPOLLET UNIÓ ATLÈTICA

www.ripolletua.com

FORMULARI INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ ATLETA TEMPORADA 2020
ESCOLA ATLETISME DESDE PRE-BENJAMI A CADET

1.- QUE COMPORTA LA QUOTA CLUB:
La inscripció al club Ripollet Unió Atlètica inclou:
o

Quota inscripció atleta al club per l’any 2020, cuota inscripció es de
40 €, inclou samarreta Técnica de escalfament.

o

Llicència de la Federació catalana d’Atletisme per participar a les
proves federades proposades per l’entrenador/a en les categories de
pre-benjamí fins a Cadet .

o

Assegurança Esportiva Federació Catalana d’Atletisme,nomes escola
pre-benjamí fins a Cadet (Mutuacat)

o

Participació entrenaments i competicions del club RUA.

o

Quota anual de soci per majors de 18 anys (en el cas dels menors
d’edat la quota recaurà sobre el tutor legal).(Cuota soci 27 €/anual)

o

Dies d’entrenament Dilluns,Dimecres i Divendres Pre-Benjamí i
Benjamí 19h a 20H

o

Dies d’entrenament Dilluns,Dimecres i Divendres Aleví e Infantil
a 20;30H

o

Dies d’entrenament Dilluns,Dimarts i Divendres Cadet 19h a 20;30H

19h

Aquesta quota NO INCLOU:
-No inclou equipació de competició (Es pot adquirir a la web del Club/ a l’apartat
“Austral”) sota comanda.
-No inclou articles complementaris (xandall, polo, dessuadora..) que es podran
adquirir a la web del Club/ a l’apartat “Austral”) sota comanda.
-No inclou revisió medica obligatòria que exigeix la Federació Catalana d’Atletisme.
-No inclou participació, si escau, Campionat de Catalunya i Campionats Estatals

2.- REVISIÓ MÉDICO ESPORTIVA OBLIGATÒRIA
Per la temporada 2020 es obligatòria la revisió médica esportiva segons la
Federació Catalana d’Atletisme. Aquesta revisió esportiva bàsica es pot tramitar en
els centres mèdics que comporta l’assegurança.
El Club té un acord amb el Centre Mèdic Unió Esport al C/ Del torrent nº2 (cerdanyola
del Vallés)es pot concertar cita al telf. 936928604,al la revisió té un un cost de 25
€ que a pagar al moment de fer-la. Cal concertar cita prèvia i portar DNI.

3.- PLAÇOS PAGAMENT QUOTA ATLETA.
La inscripció es fa a través de la web del club www.ripolletua.com amb aquestes
modalitats i preus.
Una única quota sencera amb import total
Per quotes COMPLERTES pagades abans del 15 de febrer s’aplicarà un descompte
d’un 10%. (no acumulable a altres descomptes).
Fraccionat en 2 quotes :
1. Abans del 1 Gener al 15 de febrer 60% de la quota.
No es farà cap inscripció a cap federació sense com a mínim el primer pagament
2. Del 1 Setembre al 15 de Octubre 40% de la quota+Soci anual
4.- FORMA PAGAMENT QUOTA ATLETA.
El cobrament de la quota es farà únicament mitjançant domiciliació bancària.
-Per tarjeta a la oficina.
-Ingres en cta (portar justificant a la oficina o enviar correu electronic
ripolletua@gmail.com )Especificar en concepte non atleta.
Nº Cta ES88 0081 1700 2200 0108 8312 / BANC SABADELL

ESCOLA

PRE-BENJAMÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET

3 DIES d’entrenament 245€/any
.1ºPAGO; 1 GENER AL 15 FEBRER
......................................140 €
.2 PAGO; 1 SEPTEMBRE AL 15
OCTUBRE +SOCI ..............107 €
.QUOTA
SENCERA
UN
SOL
PAGAMENT ANUAL 10% 225 €

*Consultar categories a partir de gener 2020;
-SUB 8 PREBEJAMIN ANY 2012 I POSTERIOR
-SUB 10 BENJAMIN ANY 2010-2011
-SUB 12 ALEVIN ANY 2008-2009
-SUB 14 INFANTIL ANY 2006-2007
-SUB 16 CADET ANY 2004-2005

Proposta 1:Es farà una rebaixa del 25% a tots els atletes que tinguin inscrits un
segon germà i del 50% als tercers i successius, no acumulable a altres
descomptes.25% de 245= 183,75 i 50%= 122,5
5.- INSCRIPCIÓ AL CLUB RIPOLLET UNIÓ ATLÈTICA
La inscripció és farà seguint les instruccions del següent enllaç:
http://ripolletua.com/inscripcions
Un cop feta la inscripció rebràs un correu electrònic amb la confirmació.
És recomana sempre conservar una còpia. Consultar com funciona
El Club tramitarà la llicència federativa del jugador/a per poder participar
en competició, FCA, Federació Catalana d’Atletisme o Consell Escolar en les
categories indicades al punt 1.
En cas de pagar de manera fraccionada i no acomplir els terminis establerts
al apartat 4 l’atleta quedarà suspès tal com indica la normativa del club fins
que regularitzi la situació econòmica.
*Per poder-se inscriure l’atleta, ha de estar al corrent de pagament de les
temporades anteriors.

Si necessiteu més informació us cal aclariment o voleu fer un suggeriment, poseuvos en contacte amb secretaria o també al correu electrònic ripolletua@gmail.com.
AUTORITZACIONS
Accepto la normativa interna de comportament i respecte del Club Ripollet Unió
Atlètica practicant una bona conducta esportiva.
Autoritzo al Club Ripollet Unió Atlètica a utilitzar la imatge de l’atleta en qualsevol del
mitjans de difusió (web, revistes, circulars informatives....)
Autoritzo a fer desplaçaments necessaris en vehicle particular/col·lectiu exonerant de
qualsevol responsabilitat civil posterior.
En compliment de la Llei orgànica 15/1999 sobre la Protecció de Dades de Caràcter
Personal, el Club Ripollet Unió Atlètica comunica al l’atleta que les dades facilitades
a través d’aquesta fitxa d’alta queden recollides en cada cas en un fitxer el
responsable del qual és el Club i la finalitat de la qual és mantenir la comunicació
amb els socis. L’esmenta fitxer estarà protegit per les mesures de seguretat
legalment establertes d’acord amb el tipus de fitxer.
RIPOLLET UNIÓ ATLÉTICA

