
Direcció Esportiva  
AE PENYA ESPLUGUES 

 
Normativa i compromisos 2018-19 
 
Per garantir una correcta imatge i una bona convivència, el Club demana al jugador/a, amb la col.laboració de les famílies: 
 

1‐ Compromís amb el seus companys, entrenador i club.  
‐ Assistència: a entrenament i partits. Afavorir des de casa que el jugador/a aprengui a organitzar‐se per tal de 
complir amb el compromís adquirit. A setembre disposeu d’horaris d’entrenament fixes i del calendari de 
competició de la temporada per tal d’organitzar també els caps de setmana lliures. Aquest aspecte es tindrà molt 
en compte de cara a la participació del jugador/a al partit i de la seva renovació i/o ubicació cara a la següent 
temporada. En qualsevol cas, i sempre que sigui possible, avisar amb antelacióen cas de baixa.  
‐ Puntualitat: important per una bona convivència del grup i per l’aprofitament dels temps d’entrenament.  
*Cal tenir en compte, a l’hora d’adquirir el compromís de fitxar, que les places al Club són limitades. Per tant, s’ha 
de valorar la que cadascun dels jugador/es gaudeixen. 

 
2‐ Predisposició per aprendre i passar‐‐‐ho bé, tant a partits com a entrenaments, iper entrenar i/o jugar amb 

l’equip que el/la necessiti sempre que sigui possible. Ser receptiu/va. Respectar les decisions de l’entrenador/a. 
3‐ Respecte per les instal∙lacions, material, companys, entrenadors i altres membres del club, rivals i públic 

*** Alerta amb l’ús i les publicacions a les xarxes socials en referencia a partits, àrbitre i altres clubs ***  
4‐ Imatge:  

Utilitzar la pertinent roba del club a cada cas:  
---Entrenament: samarretes d’entrenament del club 2018-19.  
---Partit: Arribar amb la roba de passeig 2018-19 (no venir canviats de casa) i portar la 
samarreta d’escalfament pertinent 2018-19.  

Mostrar un comportament adequat i correcte, tant a entrenaments com a partits, siguem locals o visitants.  
5‐‐‐ Seguretat:  

Utilitzar calçat i roba adequada per a la pràctica del nostre esport.  
Recomanat l’ús de canyelleres a entrenaments i obligat a partits (el no ús pot donar peu a la no protecció per 
part de la Mútua en cas de lesió). 
Obligació de portar mitjons, i aconsellable que siguin alts.  

6‐‐‐ Higiene:  
Obligació de dutxar‐se després de cada entrenament i/o partit. 

 
D’igual manera, a les famílies us demanem: 
 

1‐‐‐ Comunicació amb els entrenadors i coordinador (dubtes, incidències, novetats, etc.).  
2‐‐‐ Respecte i comprensió per la feina a nivell tècnic tant d’entrenadors com de la Coordinació Esportiva, així com 

amb les decisions sancionadores preses a causa de l’incompliment d’algun dels apartats anteriors. 
3‐‐‐ Comportament exemplar a la grada. Animar als nostres i oblidar‐se de rivals, àrbitres i de crits fora de to. La 

imatge del club està per davant tot, i l’exemple per a jugadors/es és fonamental. A més, amb la normativa 
sancionadora per part de FCF, hem de ser més estrictes en aquest sentit.  

4‐‐‐ Compliment amb les quotes: Qualsevol situació extraordinària en aquest sentit s’ha de parlar amb el club. 
 
El no compliment de qualsevol dels punt anteriors serà entès com a falta i es prendran les mesures sancionadores 
oportunes a cada cas, en primera instància per part dels entrenadors i, posteriorment, si fos necessari, per part de la 
Coordinació Esportiva i/o la Junta Directiva. Les faltes més greus, ja sigui per l’acumulació de faltes lleus o per actes 
desproporcionats de jugadors i/o famílies, podran ser motius d’expulsió (a la nostra web,www.penyaesplugues.com , 
podeu consultar el Règim Intern del club).  
 
 
 
Jo ............................................................................ amb DNI nº ................................................... com a pare, mare o tutor 
legal del jugador/a ...................................................................... de categoria ........................................................, he llegit i 
accepto les normatives i compromisos adquirits a l’hora de formar part de l’AE PENYA ESPLUGUES. 
 
Data: 

 
Signatura: 



AE PENYA ESPLUGUES 
Temp. 2018-2019 

PLACES 
LIMITADES 

Data Límit 
Inscripció jugadors 

club: 
Dimarts 29 de Maig 

 

SERVEIS INCLOSOS: 
‐ Entrenamens específics per a porters 
‐ Fisioterapeuta 
‐ Descompte als Campus 

Informació general 

Formalitzar inscripció

 

    
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 2018‐‐19 
Quota 

d'inscripció 
Quota 

trimestral 

Mutualitat + 
Portal del 
federat* 

Pack de roba 
OBLIGATORI 

ESCOLARS 
ESCOLETA (2013‐14)  

25,00 € 
 

80,00 € 
Inclosa a la 

quota 

45,00€ 
PREBENJAMINS (2011‐12) I BENJAMINS ESCOLARS (2009‐2010) 

65,00€ 
ALEVINS ESCOLARS (2007‐‐08) 

FEDERATS MASCULINS 
PREBENJAMINS (2011‐12), BENJAMINS (2009‐10) I ALEVINS 
FEDERATS (2007‐08) 

 

40,00 € 

95,00 € 
FCF 

 
 

140,00 € INFANTILS FEDERATS (2005‐06)  

110,00 € 
CADETS FEDERATS (2003‐04) FCF 
JUVENILS FEDERATS (2000‐‐01‐02) FCF 
SENIOR B MASCULÍ (+1999)  FCF 

FEDERATS FEMENINS 
BASE FEMENÍ (2005‐06‐07‐08) 40,00 € 110,00 € FCF  

140,00 € CADET ‐‐ JUVENIL FEMENÍ (2000‐‐01‐‐02‐03‐04) 40,00 € 110,00 € FCF 
SENIOR B FEMENÍ (+1999)  110,00 € FCF 

 
 

A partir del dimarts 8 de Maig: 
Dimarts, dijous i divendres de 17:30 a 20:00h al CEM Moreres (Oficina del club - 1ª planta) 

Més informació: Telf. 660 346 587 Arnau  

Jugadors/es des de 4 anys 

Equips masculins i femenins 

Competició federada i escolar 

Inscripció 
Requisitis per a tots/es jugadors/es del Club: 
- Entregar el full d'inscripció degudament emplenat. 
-- Abonar en efectiu la quota d'inscripció. 
- Signar el full de "Normativa i compromisos". 

 
- Noves incorporacions: 

Federats: enviar la documentació a coordinacioAEPE@gmail.com 
Escolars: portar la documentació Físicament. 

 
DOCUMENTACIÓ 
- Foto de carnet, fotocòpia DNI i tarjeta sanitària jugador. 
- Fotocòpia DNI del pare, mare o tutor legal. 

Quotes 
Quota d'inscripció (Juny) 

3 quotes anuals (Juliol‐‐Novembre‐‐Febrer) 
20% de descompte per a germans 

Federats 
OBLIGACIONS per a jugadors/es federats: 

Per tal de poder començar els entrenaments, el 
jugador/a haurà d'haver passat la revisió médica 
(si és necessari) i haver abonat, a través de la web 
de FCF, la mutualitat corresponent a la temporada 

2018--19, així com el cost del Portal del federat. 



Al.lèrgies/Malalties/Altres: 

Observacions: 

DADES JUGADOR/A 
 

NOM: (A emplenar pel CLUB) 
CONGNOMS: DATA D'INSCRIPCIÓ:   

DATA DE NAIXEMENT: CATEGORIA:   

DNI: EQUIP: A  B  C   

ADREÇA: 
POBLACIÓ: CP: 
TELF: CORREU ELECTRÒNIC: 

 

 
PARE, MARE O TUTOR LEGAL 

 

NOM:  COGNOMS:     

DNI: 
ADREÇA: 
LOCALITAT:    PROVÍNCIA:  CP: 
TELFS CONTACTE: 1)  2)  3)  

CORREU ELECTRÒNIC: 

 
(Marcar amb una "X" i signar per autoritzar) 

 

Autoritzo, com a pare, mare o tutor legal, a que la imatge del meu fill/a o tutelat/da pugui aparèixer a la 
web i xarxes socials de l'AE PENYA ESPLUGUES, així com en d'altres espais en els que el Club participi. 

Autoritzo a l'AE PENYA ESPLUGUES a fer els càrrecs bancaris corresponents al pagament recurrent de 
les quotes de la temporada a les dates informades en aquest mateix full d'inscripció, així com reconec 
haver estat informat de que, en cas de devolució del rebut, les despeses bancàries en cap cas seran a 
càrrec del club i s'afegiran a la quota corresponent. 

He llegit i accepto la normativa de règim intern del club, conec el reglament intern i les 
sancions que se’n deriven per mala conducta dins de l’horari d’activitat i partits, o en nom 
del club. (www.penyaesplugues.com/codi-disciplinari/) 

Tinc el mateix número de compte bancari que la temporada passada 

Nº de compte - IBAN 

Data: Signatura: 
 
 
 

Només tindran validessa les inscripcions emplenades i signades degudament, amb el full d'acord amb "Normativa i compromisos" inclós. 
A més, les inscripcions dependran en última instància dels criteris tècnics i de les places finalment disponibles a cada categoria. 

Es cas de baixa una vegada formats els equips, no es retornarà la quota d'inscripció. 
 

Descarrega't aquest full d'inscripció, informa't i contacta a: 
www.penyaesplugues.com 

AMB LA COL.LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 


