
Jugadors/es des de 4 anys 

Equips masculins i femenins 

Competició federada i escolar 

 

SERVEIS INCLOSOS: 
- Entrenaments específics per a porters 

- Fisioterapeuta 
- Descompte als Campus 

AE PENYA ESPLUGUES 
2020-2021 
 
 

 

Informació general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 2020-21 
Quota 

d'inscripció 
Quota 

trimestral 

Mutualitat + 
Portal del 
federat* 

Pack de roba 
OBLIGATORI 

ESCOLARS 
ESCOLETA (2015-16)  

25,00 € 
 

85,00 € 
Inclosa a la 

quota 

45,00€ 
PREBENJAMINS (2013-14) I BENJAMINS ESCOLARS (2011-2012) 

65,00€ 
ALEVINS ESCOLARS (2009--10) 

FEDERATS MASCULINS 
PREBENJAMINS (2013-14), BENJAMINS (2011-12) I ALEVINS 
FEDERATS (2009-10) 

 
 

40,00 € 

105,00 € 
FCF 

 
 

140,00 € INFANTILS FEDERATS (2007-08)  
 

120,00 € 
CADETS FEDERATS (2005-06) FCF 
JUVENILS FEDERATS (2002--03-04) FCF 
SENIOR B MASCULÍ (+2001)  FCF 

FEDERATS FEMENINS 
ALEVÍ FEMENÍ (2009-10) 40,00 € 105,00 € FCF  

140,00 € INFANTIL FEMENÍ (2007-08) 40,00 € 120,00 € FCF 
CADET - JUVENIL FEMENÍ (20-02-- 03--- 04-05 -06) 40,00 € 120,00 € FCF 
SENIOR B FEMENÍ (+2001)  120,00 € FCF 

 
Formalitzar inscripció 

A partir del dijous 14 de Maig: 
Dimarts, dijous i divendres de 17:30 a 20:00h al CEM Moreres (Oficina del club - 1ª planta) 

Més informació: Telf. 652 981 971 Albert 

 
PLACES 

 
Data Límit 

club: 
Dijous 28 de Maig 

Federats 
OBLIGACIONS per a jugadors/es federats: 
Per tal de poder començar  els entrenaments, 
el jugador/a haurà d'haver passat la revisió 
mèdica (si és necessari) i haver abonat, 
mitjançant la web de la FCF, la mutualitat 
corresponent a la temporada 2020 - 2021, 
així com el cost del Portal del federat. 

Quotes 
Quota d'inscripció (Juny) 

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

Inscripció 
Requisits 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 targeta sanitària del jugador/a. 
- Fotocòpia DNI del pare, mare o tutor legal. 



Al·lèrgies/Malalties/Altres: 

Observacions: 

DADES JUGADOR/A 
 

NOM: (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'A.E. PENYA ESPLUGUES, així com en d'altres espais en 
els que el Club participi. 

Autoritzo a l'A.E. 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 validesa les inscripcions emplenades i signades degudament, amb el full 
d'acord amb "Normativa i compromisos" inclòs. 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 

 
EN CONVENI AMB  L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 


