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INSCRIPCIONS ALUMNES ESCOLA | Del 1 al 30 de maig del 2015 

INSCRIPCIONS NOUS ALUMNES | De l’1 de juny fins al 25 de setembre 2015  

DATA INICI TEMPORADA | Dilluns 31 d’agost de 2015 i Dimarts 1 de setembre de 2015 

 

                           FUTBOL 7         FUTBOL 11 

Pollets 2010-11   

Dilluns i/o dimecres de 18h a 19:30h  

Pre-Benjamí 2008-09 

Dilluns i dimecres de 18h a 19:30h  

Benjamí 2006-07 

Dilluns i dimecres de 18h a 19:45h 

Aleví 2004-2005 

Dimarts i dijous de 18h a 19:45h 

Infantil 2002-2003  

Dimarts i dijous de 18h a 19:45h i divendres               

de 18 a 19:30h 

Cadet 2000-2001 

Dimarts i dijous de 19h a 20:30h i divendres             

de 18h a 19:30h  

Juvenil 1997-1998-1999 

Dimarts i Dijous de 19h a 20:30h i divendres            

de 18h a 19:30h  

 

 STAGE DE PRE-TEMPORADA (EXCLUSIU PER ALUMNES D’ESCOLA) 

Setmana 1  31 d’agost al 4 de setembre de 9.00 a 13.00 hores 

Setmana 2  del 7 de setembre al 10 de setembre de 9.00 a 13.00 hores 

Preu 80€ dos setmanes / 50€ una setmana  

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA DE FUTBOL 2015-2016 
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REVISIONS MÈDIQUES 

La revisió mèdica és obligatòria per a tots els jugadors 

del Club. El Cercle Sabadellès 1856 té un acord de 

col·laboració amb l’empresa Futbol Salut, que com cada 

any es desplaça al club per fer la revisió mèdica a tots els 

nostres alumnes a l’inici de la nova temporada. Els preus 

i les dates es concretaran durant el mes de setembre. La 

F.C.F obliga a fer la revisió en centres homologats o 

empreses autoritzades.  

 

 LLICENCIA FEDERATIVA 

La Llicencia Federativa l’ha de tramitar i pagar cada 

jugador o tutor legal, a través de la pàgina web 

www.futbolcatalunya.com. 

La Llicencia ha d’estar tramitada abans del divendres 18 

de setembre de 2015.  

 

 

  ROBA ESPORTIVA DE L’ESCOLA 

La roba esportiva de l’Escola de Futbol la podeu 

aconseguir a la Botiga Esportiva Calderon Sport, sota 

comanda prèvia, a la següent adreça:  

Carrer Tres Creus, 142 | Sabadell - 08202 

Per a més informació, podeu trucar al 93.727.95.41. 

 

 

  DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER INSCRIPCIÓ (NOUS ALUMNES) 

En el moment de fer la inscripció serà necessari: 

- Foto Carnet de l’alumne. 

- Fotocopia DNI o llibre de família. 

- Fotocopia de la Targeta Sanitària (Cat Salut). 

Tota la informació s’ha d’enviar al correu electrònic escolafutbol@cerclesabadeles.cat.  
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 PREUS DE L’ESCOLA 2015-2016 

             

            PAGA I SENYAL         1R PAG.         2N PAG.          3R PAG.               PREU TOTAL 

 FUTBOL 7  

SOCI                      100€        142€   142€  142€  526 EUROS 

NO SOCI      100€        184€   184€  184€  652 EUROS 

 FUTBOL 11 

   SOCI          100€       175€     175€  175€     625 EUROS 

   NO SOCI     100€       220€     220€  220€  760 EUROS 

 

NOTA | Pollets Futbol7 d’un únic dia d’entrenament el preu són 350 euros (soci) i 430 euros 

per a no socis. 

PAGA-I-SENYAL (1 al 30 de maig)  | Reserva de plaça de 100€. Pagament en efectiu, targeta o 

transferència bancaria. Es retornarà el 50% de l’import si es produeix abans del 10 de juny. A 

partir del 10 de juny, import no retornable.   

PRIMER PAGAMENT (inici 1r trimestre) Càrrec rebut domiciliat el 5 de setembre. 

SEGON PAGAMENT (inici 2n trimestre)  Càrrec rebut domiciliat el 5 de desembre. 

TERCER PAGAMENT (inici 3r trimestre)  Càrrec rebut domiciliat el 5 de març. 

 

 INFORMACIÓ DE CONTACTE 
 

Recepció del Club |  93.721.51.54  (horari de trucades: Dilluns a Divendres de 7.00 a 23.00, i 

Dissabtes i Diumenges de 8.00 a 22.00 h). 

 

Escola de Futbol | 639.527.560 (horari de trucades de Dilluns a Dijous de 9.00 a 13.00 h i de 

16.00 a 20h i  Divendres de 9.00 a 13.00 h).   

escolafutbol@cerclesabadelles.cat | aleix@cerclesabadelles.cat 

Més informació a www.cerclesabadelles.cat 

 

 

 

MES DE JUNY JORNADES DE PORTES OBERTES 
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FULL INSCRIPCIÓ  

 

Soci  No soci    Actual alumne  Nou alumne 

Categoria |  ..................................................................................................................................... 

Data d’inscripció | .......................................................................................................................... 

 
STAGE |   Sí  No  Setmana 1  Setmana 2 

 

SETMANA 1 | Del 31 d’agost al 4 de setembre de 9.00 a 13.00 hores 
SETMANA 2 | Del 7 de setembre al 10 de setembre de 9.00 a 13.00 hores 

PREU 1 SETMANA | 50€         PREU 2 SETMANES | 80€  

 
DADES DE L’ALUMNE | 

Nom i cognoms | ............................................................................................................................ 

DNI o CAT Salut | .......................................................................................................................... 

Data de naixement |....................................................................................................................... 

Direcció (carrer, nº i població) | .................................................................................................... 

 

DADES DELS PARES |  

Nom i cognoms de la mare | ......................................................... DNI | ....................................... 

Nom i cognoms del pare | ............................................................  DNI | ....................................... 

E-mail | ........................................................................................................................................... 

Mòbil Mare | .................................................... Mòbil Pare | ........................................................ 

 

DADES DE PAGAMENT | Efectiu o banc 

Titular del compte | ............................................        

Número de compte |  

 

Signatura del pare/mare: 

 
FORMA DE PAGAMENT | Pagaments trimestrals. Es cobrarà en les dates del 5 de setembre, 5 de desembre i 5 de març. DESCOMPTES | 5% de 

descompte en la quota mensual pel segon germà (exclusiu socis). BAIXA| L’import de l’escola no es retornarà a excepció de lesió esportiva que 

impliqui no poder finalitzar la temporada en curs. 

                    

ESCOLA DE FUTBOL 2015-2016 
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PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE|  

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 

l’informem que les dades del seu fill/a recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la 

responsabilitat del CERCLE SABADELLÈS 1856, amb la finalitat d’atendre els compromisos de la relació que mantenim amb vostè i 

el seu fill/a. Pot exercir els seus drets, i els del seu fill/a, d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la nostra 

direcció: CTRA. DE BELLATERRA, KM. 5,10, 08205 SABADELL (Apartat Postal de correus número 3244). Mentre no ens comuniqui el 

contrari, entendrem que les seves dades i les del seu fill/a no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol 

variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder tramitar i gestionar la participació  del seu fill/a en 

les escoles esportives que organitza per aquesta entitat. Igualment i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, 

sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no ens notifiquin el contrari, sol·licitem el 

seu consentiment per utilitzar les imatges captades i les del seu fill/a, amb la finalitat d’elaborar els tríptics informatius, publicar-

los en la pàgina web i/o en els perfils de les xarxes socials de l’entitat, així com materials comunicatius, amb finalitats informatives 

i/o promocionals. 

 

A partir de la firma del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les 

seves dades de caràcter personal i d’imatge, i les del seu fill/a, per a la finalitat especificada, 

per part del CERCLE SABADELLÈS 1856. 

 

NOM I COGNOMS DEL MENOR | 
DNI |  
 
NOM I COGNOMS DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL | 
DNI |  
 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal,  
 

 

 

A Sabadell, ................... de .......................... de 20........... 

 

AUTORITACIÓ ESCOLA I SORTIDES |  

En/Na ………………………………………………………………....…….. amb DNI………………….………………         

autoritza el  seu fill/a……………………………………………........ amb DNI………………………....……. 

a assistir a l’Escola de Futbol 2015-2016 i participar en les sortides organitzades pel 

Cercle Sabadellès 1856. Fa extensiva l’autorització a les decisions que fos necessari 

adoptar en cas d’urgència mèdica, inclòs el trasllat al Centre Sanitari més proper. 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal, 
 

 

 

A Sabadell, ................... de .......................... de 20........... 


