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INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ DE JUGADORS/ES AL RUGBY INEF BARCELONA
2019/2020
1. Cal facilitar tota la documentació correctament per tal de donar-se d’alta com a Soci i tramitar la
fitxa.
2. La llicència serà tramitada un cop s’hagi fet el pagament de la mateixa per transferència bancària.
Així mateix caldrà enviar un comprovant de pagament a secretarigeneral@clubinefbcn.cat
3. La documentació necessària per donar-se d’alta será enviada per correu electrònic a
secretarigeneral@clubinefbcn.cat
4. L’esportista té la obligació de realitzar el pagament de llicència i d’estar al dia de la quota de Soci
anual, que serà abonada en 10 mensualitats de setembre a juny per domiciliació bancària. En cas de
tenir 2 mensualitats pendents, suposarà la suspensió de tota activitat.
5. El jugador/a té la obligació de notificar al Club qualsevol canvi a les dades facilitades per mantenir la
fitxa al dia.
6. Per tal d’obtenir la baixa del Club, cal abonar totes les quotes pendents. Només en casos
excepcionals de lesions de llarga duració, el Club podrá valorar donar la baixa sense liquidar tot,
sempre que hi hagi un certificat mèdic.
7. El Club no es farà càrrec de cap cost derivat de no seguir el protocol d’accidents. Consulta la web del
Club, al Delegat de l’equip o al Secretari General per saber quin és el procediment a seguir.
8. El jugador/a pot utilitzar les instal·lacions a les hores assignades pels entrenaments. En cap cas
podrà fer-ne ús sense previ avís al Delegat/da i/o Secretari General i l’aprovació dels mateixos.
9. L'esportista disposa de la normativa d’ús d’instal·lacions i de comportament a la pàgina web del
Club. El jugador/a és responsable de llegir-la i del seu cumpliment. Així mateix, la signatura d’aquest
document suposa l’acceptació de la mateixa.
10. Per qualsevol dubte que tinguis al respecte, posa’t en contacte amb el teu Delegat/da o el Secretari
General.
Email: delegat_rugbyfem@clubinefbcn.cat
secretarigeneral@clubinefbcn.cat
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RENOVA LA FITXA
Tots aquells jugadors/es que ja formaven part de l’equip la temporada anterior, només cal que confirmin al
Delegat i/o el Secretari General la seva continuïtat i actualitzar les dades, si procedeix, abans de l'inici de la
pretemporada. Així mateix, cal omplir, signar i enviar comprovant del pagament de la llicència federativa i
l'assegurança a secretarigeneral@clubinefbcn.cat.
NOVES INCORPORACIONS
•
•
•
•
•
•

Inscripció al Rugby INEF
Abonament i justificant de la Llicència federativa i assegurança
Certificat mèdic
Formulari Domiciliació Bancària
Fotografia tamany carnet actual
Fotocòpia del DNI (amb dues cares)

HORARIS D’ENTRENAMENT
CATEGORIA

LLOC

DIES

HORARIS

FEMENÍ

INEFC

Dimarts

20-22h.

SOCIS

Feixa Llarga

Dijous

20-22h.

JUGADORS/ES

Feixa Llarga

Divendres

20-22h.

MASCULÍ

PREUS
CATEGORIA

LLICÈNCIA FEDERATIVA

QUOTA MENSUAL
(10 MESOS SET-JUNY)

SOCIS

FEMENÍ

280€

25€

JUGADORS/ES

MASCULÍ

280€

25€

Tots els jugadors del Club passen a ser “Socis” del Club Esportiu INEF Barcelona, contribuint amb una quota
anual obligatòria abonada de forma mensual.
Cal estar al dia del pagament de les quotes per participar a l’activitat esportiva. En cas de retorn d’un rebut,
caldrà abonar 6€ suplementaris. L’impagament de 2 rebuts suposarà la suspensió de tota activitat al Club.

