
CLUB VOLEIBOL ARENYS
Full inscripció i condicions de pagament per a la

temporada 2016/2017 

Quota jugadors competició
Pagament únic:
Preinscripció quota 
         50€       +   400€

450,00€ Setembre en efectiu o portant resguard bancari previ ingrés al c/c: ES09 2013 
6161 49 0200018012

Preinscripció   +    1a quota
         50€          +         150€

 200,00€ El 1r dia de l’entrenament en efectiu o portant resguard  bancari previ ingrés 
al c/c: ES09 2013 6161 49 0200018012

2a quota    100,00€ Cobrament a finals d’octubre per domiciliació bancària
3a quota    100,00€ Cobrament primers de desembre per domiciliació bancària
4a quota    50,00€ Cobrament mitjans de febrer  per domiciliació bancària

Quota jugadors només entrenament

 Preinscripció 50,00€ i pagament mensual 30,00€, sempre pagament domiciliat dins les
dates establertes.

Informació de descomptes, promocions i obsequis

 Els descomptes no són acumulatius, es faran sobre les quotes, mai sobre la inscripció de 
la temporada que és per a tothom de 50€

 3 membres jugant al club: descompte del  50% a un dels membres. 
 Famílies  nombroses: 5% de descompte presentant el document acreditatiu
 Monoparental: 5% de descompte presentant document acreditatiu.
 Cada jugador del club que capti a un altre jugador masculí entre 8 i 17 anys, a partir 

d’octubre, i amb una permanència mínima d’un any, no pagarà la 4a quota.
 Pagament únic: regal. 
 Tots els pagaments sempre seran domiciliats per entitat bancària:  * Els retorns bancaris

ocasionaran una despesa de 3,00€ que s’afegirà a la quota, independentment del motiu 
pel que s'hagi retornat el rebut.

MOLT IMPORTANT

 S’han d’omplir obligatòriament les dades del jugador/a a l'apartat «fes-
te'n jugador» del web www.voleiarenys.com, abans de portar aquest full 
omplert el primer dia d’entrenament.

http://www.voleiarenys.com/


        Butlleta a lliurar conjuntament amb la preinscripció i 1a quota el primer dia 
de l’entrenament posterior a la reunió

          

  NOM JUGADOR/A ______________________ COGNOMS _____________________________________

            NIF _______________ DATA DE NAIXAMENT ____________________TEL. _______________________

            DOMICILI  _____________________________________________  NÚM. __________   
PIS____________

            POBLACIÓ _____________________________________________  CODI POSTAL_____________

            CATSALUD (menors 16 anys) _____________________ CATEGORIA ANY ANTERIOR ___________

                  

   AUTORITZACIO PAGAMENT DOMICILIAT  

 

             TITULAR DEL COMPTE _________________________________________ NIF _____________________

             IBAN ________ ENTITAT _________ OFICINA________ DC _____ C/C _________________________

 Signatura:                                                                            Arenys de Mar, _____ de setembre de 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jugador inscrit.
Temporada 016/017

                                 Lliurar a l'entrenador segellat

Nom del jugador:______________________________________________ Equip:____________________


