2010-2011
Per contactar:

unioesportivasarria@sarriadeter.cat

DADES ESPORTISTA:
Cognoms:

Nom:

Adreça:

Població

C.P:

Data Naixement:

Categoria:

D.N.I:

Telèfon i persona de contacte:

Número targeta sanitària:

Correu electrònic:
En cas que l’esportista no disposi de DNI, poseu el de la mare o el pare, especificant amb una (P) pare o (M) mare. Totes les dades són necessàries, no en deixeu cap sense omplir. Comproveu que totes les dades siguin correctes.

El club, disposa a Internet d’un espai web on informa i fa difusió de les seves activitats,
equips i competicions, actualment disposem d’un bloc i una pàgina web, les adreces són:

http://uesarria.com/

http://blocs.xtec.cat/handbolues/

Autoritzo que la imatge de l’esportista inscrit pugui aparèixer en mitjans gràfics i de
comunicació diversos, per tal de promocionar i fer difusió de les activitats en que
participa o organitza l’entitat.(Llei 5/1982, de 5 de maig).
Autoritzo a realitzar els desplaçaments diversos que siguin necessaris,
dins les activitats en que participa o organitza l’entitat.

si

no

si

no

Pateix l’esportista algun tipus de malaltia o problema de salut? Descriviu-lo (si no en blanc).

PER JUGAR:
Cal ser soci i pagar la quota d’escola.

QUOTA SOCI
2010-2011

En els preus d’escola hi ha reducció en funció del
numero de fills inscrits a l’escola pagant quota.

QUOTA ESCOLA
2010-2011
180€

Familiar Individual
+18
92€
62€
1er fill
100%
quota

2on fill
80%
quota

Jubilat
+65
42€
3er fill
60%
quota

Temporada 2010-2011
-Tenen consideració d’escola les categories: benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil.
-La quota d’escola per benjamins serà gratuïta, caldrà però, ser soci de l’entitat.
-La resta de categories, hauran de pagar quota d’escola.
-La reduccions s’aplicaran, en funció dels fills que estiguin pagant quota d’escola.
-El cobrament de la quota d’escola s’efectuarà per càrrec en compte corrent.

Titular del compte:
Número de compte:

Marqueu si voleu efectuar el pagament en un o dos terminis (marqueu a sota):
1 termini (octubre)

2 terminis (octubre/febrer)

Altres propostes....,contacteu amb nosaltres.

Signatura del pare, mare o tutor:

Sarrià de Ter, a______d_______________de 2010
La UES es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu tractament
amb confidencialitat de manera que amb caràcter previ a qualsevol altre us o finalitat de fitxers, titularitat de la
UES, se sol·licita el consentiment de l’usuari conforme a les previsions de la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

INICI DE TEMPORADA 2010-2011
El dia de presentació, al pavelló de la UES, i inici d'entrenaments dels equips serà:

Psicomotricitat, 13 de setembre de 2010.
Benjamins, 8 de setembre 2010, a les 17'30h al pavelló de la UES.
Alevins, 31 d’agost de 2010, a les 17'30h al pavelló de la UES.
Infantils, 23 d’agost de 2010, a les 17'30h al pavelló de la UES.
Cadets, 23 d’agost de 2010, a les 18'30h al pavelló de la UES.
Juvenils, 24 d’agost de 2010, a les 19'00h al pavelló de la UES.
1era i 3era catalana,23 d’agost de 2010, a les 20'30h pavelló UES.
1era nacional, 16 d’agost de 2010.
Un cop començats els entrenaments, es comunicarà el dia que es farà la presentació i fotos oficials conjunta
de tots els equips.
DIES D’ENTRENAMENT (TOTA LA TEMPORADA)

Psicomotricitat: 2 dies, dimarts i dijous de 18 a 19h.
Benjamins: 2 dies , dimecres i divendres de 18 a 19 h.
Alevins: 3 dies, dimarts, dijous i divendres de 18 a 19h.
Infantils: 3 dies, dilluns de 19h a 20’30 h, dimecres de 19’30 h a 21h,i divendres de 19 h a 20’30 h.
Cadets: 3 dies, dilluns de 19’30 h a 21 h, dimarts de 19 h a 20’30 h i dijous de 19 h 20’30 h.
Juvenils: 3 dies , dimarts de 19’30 h a 21 h,dimecres de 19 h a 20’30 h i divendres de 19’30 a 21h.
ENTRENAMENTS DE TECNIFICACIÓ JUGADORS

Infantils i cadets de 1º any. Dimecres de 16’30 h a 18h
Cadets de 2º any i juvenil. Divendres de 16’30 h a 18 h.
ENTRENAMENTS DE TECNIFICACIÓ PORTERS

Porters Alevins i Infantils. Divendres de 18 h a 19 h específic.
Porters Cadets i Juvenils, divendres de 18h a 19 h específic.
Aquesta i altres dades, informació i documents per descarregar, els trobareu al bloc i a la pàgina web de la
UES:
http://uesarria.com/

http://blocs.xtec.cat/handbolues/
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HORARI ENTRENAMENTS UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ TEMPORADA 2010/2011

PORTERS

ESPECÍFIC

