
INSCRIPCIÓ VOLEIBOL FEDERAT I
AMATEUR

TEMPORADA 2022/2023.

(categories aleví, infantil, cadet, juvenil, júnior i sènior)



CLUB VOLEIBOL ARENYS

INFORMACIÓ PER A LA FAMÍLIA

INSCRIPCIONS:

 Com a jugad@rs, facin partits o no, s’han d'inscriure com a tal a la pàgina web del 

club  https://www.voleiarenys.com/fes-ten-jugador/

 Com a socis (un membre per família, major d’edat)  s’han d'inscriure com a tal a la 

pàgina web del club https://www.voleiarenys.com/fes-ten-soci 

PREUS

ENTRENAMENTS I QUOTA SOCIAL:

 Equips federats i escolars: 450 €/any

 Alevins ( Bonificat ): 350 €/any

 Sènior Femení ( Bonificat ): 350 €/any

 Veterans: 210 €/any

 Quota de soci: 10 €/any per família de jugador/a

EQUIPACIÓ ESPORTIVA OBLIGATÒRIA: 

PAC COMPLET :95€

 Samarreta 

 Pantalons 

 Xandall CVA.

OPCIONS DE PAGAMENT:

 A. OPCIÓ ANUAL: 

 450,00€  (400 de quota  + 50 inscripció) ingrés en compte a l’inici de la 

temporada.

 97,00€ equipació a l’inici de la temporada.

 10,00€ quota social a l’inici de la temporada.

 B. OPCIÓ TRIMESTRAL: 

 1r Pagament: 

▪ 115,00€ ingressats al compte del club (setembre)

▪ 10,00€ quota social ingressats al compte del club (setembre)

▪ 97,00€ equipació ingressats al compte del club (setembre)
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 2n Pagament: 173,00€ en rebut domiciliat al vostre compte bancari (desembre)

 3r Pagament:  173,00€ en rebut domiciliat al vostre compte bancari (març).

 C. OPCIÓ ENTRENAMENT:

 1r Pagament: 

▪ 50,00€ ingressats al compte del club (setembre)

▪ 10,00€ quota social ingressats al compte del club (setembre)

 2n Pagament: 30,00€ / mes a pagar en dues quotes en rebut domiciliat al vostre 

compte bancari (desembre i març).

 NÚM. COMPTE: ES29 0182 1468 5102 0187 4658

 DESCOMPTES:  

 Els descomptes no són acumulatius, es farà sobre la 1ª quota, mai sobre la 

preinscripció de la temporada que és per a tothom de 50,00€.

 3 membres de la mateixa família jugant al club: descompte del  50% a un dels 

membres en la quota més baixa. 

 Famílies  nombroses i monoparentals: 5%  presentant el document acreditatiu.

 Pagament únic: 5% de descompte.

DATA INICI TEMPORADA : dijous 01 de setembre.

DIES D’ENTRENAMENT: dimarts i dijous.

ATENCIÓ AL SOCI/SÒCIA : Al despatx del Club dimarts i dijous de 18.00 a 20.30 hores.

Amb l’inici de la nova temporada 2022-2023, és el nostre desig informar-vos d’unes 

normes que agraïm tingueu en compte:

1. Per a ser jugador/a del club, tothom s’haurà de donar d’alta a la pàgina web del 

club (www.voleiarenys.com) a l'apartat «fes-te’n jugador» i signar les fitxes amb els 

permisos que trobareu al final d’aquest document.

2. En el cas d’haver-hi qualsevol problema esportiu la persona de contacte serà 

l’entrenador, sol·licitant-se prèviament una reunió i sempre fora d’horari d’entrenaments

i/o partits.
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3. L’accés a la pista durant els entrenaments i partits queda restringit a 

jugadors/jugadores, cos tècnic i membres de la junta directiva. Els jugadors/jugadores 

tenen accés a la pista durant el seu horari d’entrenament, un cop aquest conclou tenen 

disponibles els vestidors i les graderies, però no poden accedir a la pista.

Així mateix queda prohibit menjar, fumar, beure begudes alcohòliques o consumir altres 

substàncies nocives dintre del recinte esportiu.

4. Els jugadors/jugadores tenen l’obligació d’assistir als partits i als entrenaments a 

l’hora establerta a les convocatòries. En el cas que no sigui possible, el jugador/a 

haurà de comunicar-ho a l’entrenador/a amb antelació.

5. Els jugadors/jugadores tenen l’obligació d’assistir als  partits amb tota l’equipació 

reglamentària: xandall, samarreta i pantalons de joc oficials, genolleres, sabates 

adequades a l’esport, mitgetes negres .

Si es perd una peça de l’equipació oficial, caldrà adquirir-la de nou. 

Cap jugador/a no podrà competir en cap partit oficial si no porta l'equipació reglamentària.

També és obligatori que els jugadors/jugadores portin el cabell degudament recollit i portar

ampolla d’aigua.

6. És obligatori que tots els jugadors/jugadores del club portin el DNI original a tots els

partits.

7. Tot jugador/a que entra a formar part del Club Voleibol Arenys està a disposició del club

per jugar o entrenar en qualsevol equip de l’entitat.

8. L’ingrès de la quota d’inici de temporada s’ha de fer durant el mes de setembre i els 

rebuts es passaran entre els dies 1 i 15 dels mesos de desembre i març. En el cas que es 

retorni algun rebut, el jugador/a o els pares/tutors es faran càrrec de les despeses 

bancàries que comportin.

9. Tot jugador/a està obligat a inscriure 1 soci/sòcia al club (pare, mare, avi, tutor legal...) 

10,00€ per soci/sòcia, abonats una vegada al setembre e inscriure's com a tal a la 

pestanya (fes-te’n soci/sòcia) de la pàgina web del Club (www.voleiarenys.com). 

Qualsevol jugador/a que no compleixi amb aquest apartat no podrà formar part del club. 
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10. Tots els equips hauran de tenir un pare/mare que compleixi la figura de «pare-mare 

delegat/da». Aquesta figura de col·laboració desinteressada fa de nexe d’unió entre el 

club i el grup de pares/mares, entenent-la com una figura fonamental per al correcte 

funcionament del grup.

11. El Club Voleibol Arenys mantindrà el vincle d’origen del  jugador/a fins a la majoria 

d’edat acollint-se a la norma 7.1.3-e recollida al reglament general de la Federació 

Catalana de Voleibol.

12.  El club com a norma no facilitarà cap baixa federativa als jugadors/es una vegada 

hagin signat la llicència federativa per a la temporada corresponent.

Aquesta baixa tampoc serà efectiva a final de temporada en el cas de que no s’estigui al 

corrent de pagament de la quota establerta.

13. És obligatori per a tots els jugadors/jugadores del club participar en les activitats que 

el club porti a terme, especialment organització de tornejos, fases, o altres activitats que 

serveixin per a finançar l’economia del club. 

14. Queda prohibit que la graderia interactuï de qualsevol manera amb els 

jugadors/jugadores durant els entrenaments, la graderia ha d’estar en silenci. Si aquesta 

norma s’ignora de manera reiterada, la graderia estarà tancada al públic en els 

entrenaments.

15. Qualsevol falta de respecte cap a jugadors/jugadores, entrenadors i àrbitres durant 

partits o entrenaments serà investigada per la comissió esportiva i comportarà una sanció 

referida a l’accés al pavelló.

Preguem a tots els jugadors/es i als seus pares/mares que tinguin present les normes 

aquí descrites i demanem que signeu als espais de sota reservats per a poder certificar 

que coneixeu les normes i que hi esteu d’acord.

Comptem amb la vostra col·laboració, desitjant que aquesta temporada 2022-2023 sigui

satisfactòria per a tothom.

Junta Directiva del Club Voleibol Arenys
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Jo, ............................................................................... amb DNI ....................................,

jugador/a del Club Voleibol Arenys estic d’acord amb les normes aquí esmentades i 

perquè consti signo al següent espai:

(obligatori signat pel jugador/a)

Jo, ..................................................................amb DNI..................................., (pare, mare 

o tutor legal) del jugador/a del Club Voleibol Arenys estic d’acord amb les normes aquí 

esmentades i perquè consti signo el següent espai:

(signar en cas que el jugador/a sigui menor d’edat)
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INSCRIPCIÓ CLUB VOLEIBOL ARENYS TEMPORADA 2022/23

AUTORITZACIONS:

EN/NA ...................................................................sota la meva responsabilitat autoritzo al 

meu fill/a ............................................, a inscriure’s al Club Voleibol Arenys, acceptant les 

normes de règim intern del club i a realitzar tots els desplaçaments necessaris per a 

realitzar partits, activitats i entrenaments durant la temporada 2022/2023 amb cotxe 

particular o autocar.

Certifico que el meu fill/a ha passat els controls mèdics i és apte per a la pràctica de 

l’esport.

Autoritzo a que puguin publicar les fotos del meu fill/a a la pàgina web del club, als perfils, 

a les xarxes socials del Club Voleibol Arenys i a la premsa local.

Coneixent les característiques de l’activitat, em faig responsable dels desperfectes que

puguin ocasionar el meu fill/a, i perquè consti, a continuació signo aquesta autorització i

dono la meva conformitat al funcionament del Club Voleibol Arenys.

OBSERVACIONS: lliurar aquesta inscripció a l’entrenador/a abans del 15 de

setembre

Conforme la normativa recollida a la llei orgànica de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre.

L’informem que les dades de caràcter personal obtingudes a l’emplenar el present formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat 

propietat del C.V .Arenys, amb la finalitat de poder oferir-li els serveis del Club. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició dirigint-se al C.V .Arenys, Fondo les Creus s/n d’Arenys de Mar.

Signatura del Pare/Mare/ Tutor/a

A  Arenys de Mar, _________ de ________________________de 2022

OBSERVACIONS DE LA FAMÍLIA:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


