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FULL D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2015/2016 
 

INTRODUCCIÓ 
 

Un altre temporada més el FC Avinyonet, amb el suport de l’Ajuntament d’Avinyonet de 
Puigventós, us ofereix l’oportunitat de gaudir de la pràctica de l’esport en un entorn i ambient 
acollidor on tothom ens sentim com a casa, el qual valorem fonamentalment els següents 
principis que regeixen el nostre Club: 
 
- Respecte 
- Responsabilitat 
- Companyerisme 
- Formació de jugadors i contribució a fer 

millor persones. 
- Treball en equip 
 

- Civisme 
- Acceptació de la victòria i la derrota de 

forma natural. 
- Respecte als entrenadors, Delegats, 

àrbitres i l’equip rival. 
- Amistat 
 

L’activitat està adreçada a tots els nens i nenes des dels 4 anys fins als 18.  
 
El camp de futbol d’Avinyonet de Puigventós és de gespa natural, d’unes dimensions oficials 
especificades a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i dos camps travessers de Futbol 
7, a més d’un camp petit per entrenaments. 
 

Els dies d’entrenament seran els dimecres i els divendres de les 18:30h fins a les 21:30 depenent 
de cada categoria, aquests horaris poden patir modificacions segons els entrenadors dels equips. 
 

Es lliurarà un calendari a principi de temporada (els calendaris poden patir modificacions degut 
a altes i baixes d’equips inscrits, tot coordinat per la Federació Catalana de Fútbol FCF). 
 

L’inici de la pretemporada serà aproximadament a finals del mes d’agost i el final cap al mes de 
juny. 
 
 

PREU D’INSCRIPCIÓ 
 

El preu total per inscriure’s és de 140 €, que hauran de ser liquidats en dues quotes de 70 
€ cada una, la primera al començament de temporada o a la presentació d’aquest full 
d’inscripció i l’altra durant el mes de desembre. 
 
Opció de fer-se soci del Club, abonant 10 € més. 
 

El pagament de les primeres quotes, en tot cas, hauran d’haver-se liquidat abans de 
començar la temporada amb el primer partit de lliga, condició indispensable per poder fer 
el pagament de la fitxa a l’organisme oficial corresponent. 
 
 
 

AVANTATGES 
 

El preu inclou: 
 

- Assegurança amb cobertura a tot Catalunya d’acord amb la Mutualitat Catalana de 
Futbolistes (www.mcf.cat), en el cas de la categoria benjamins i inferior l’assegurança està 
concertada amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà. 

- Fitxa Federativa per la temporada 2015-2016, en el cas de la categoria Benjamins i inferior la 
fitxa no és federativa, si no del Consell Esportiu de l’Alt Empordà, les quals també s’han 
d’abonar. 

- Descompte addicional del 10% als socis del Club per a les quines organitzades pel Club, previ 
avís al moment d’efectuar la compra de les butlletes. 

 
 
 

INCRIPCIÓ AL DORS 
 

 
 

http://www.mcf.cat/
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INSCRIPCIÓ 
 
Dades de l’esportista: 
 
Nom......................................................................................... 
 
Cognoms.................................................................................. 
 
Data de naixement................................................................... 
 
Dades del pare/mare/tutor: 
 
Nom......................................................................................... 
 
Cognoms.................................................................................. 
 
DNI.......................................................................................... 
 
Adreça..................................................................................... 
 
Codi Postal i Població............................................................... 
 
Telèfon de contacte (obligatori)................................................. 
 
Correu electrònic (obligatori).................................................... 
 
Observacions mèdiques........................................................... 
 
............................................................................................... 
 
AUTORITZACIONS 
 
En/na............................................................................ amb DNI................................., actuant 
com a pare/mare/tutor de l’esportista, l’autoritza a assistir i practicar l’activitat i l’esport de 
futbol tant pel que fa als entrenaments, competicions oficials, amistosos i tornejos o jornades 
esportives. Això inclou l’acceptació de l’autoritat dels responsables esportius durant l’exercici de 
la seva funció i dins del recinte de les instal·lacions del Club. 
Faig extensiva aquesta autorització, en cas de màxima urgència, amb coneixement i prescripció 
facultativa, a prendre les decisions medico-quirúrgiques oportunes en cas de lesió o accident 
durant l’exercici de l’activitat, si ha estat impossible la meva localització. 
 AUTORITZO /  NO AUTORITZO a que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies 
i vídeos del Club.  
Signatura del pare/mare/tutor 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ a aportar juntament a aquest full d’inscripció (en el cas de que es tracti 
d’un jugador que no ha estat vinculat al Club) 
 
- Fotocòpia del DNI 
- Fotocòpia de la tarja de CATSALUT 
- 2 fotografies mida carnet 
 
 


