
SECCIÓ FUTBOL SALA 

TEMPORADA 2019-20 
�

 cmarti39@xtec.cat   
INFORMACIÓ SOBRE INSCRIPCIÓ A LA SECCIÓ DE FUTBOL S ALA CATEGORIA INFANTIL DE L’ASSOCIACIÓ 

ESPORTIVA ESCOLAR IES MONTSERRAT MIRÓ I VILÀ (AEEMM iró)  
 
 
Benvolguts mares i pares, a continuació us informem sobre tot allò relacionat amb la inscripció 2019-20 del vostre fill/a 
a l’AEEKMMiró. Estem a la vostra disposició per aclarir els dubtes que pugueu tenir. 

 
Dimarts  

De 16:00h a 17:30h 

 
 

Inici: dimarts 
17/09/2019 

 
 

ENTRENAMENTS 

 

   
Dijous Fi: dimarts 

16/06/2020 

 
  

     
 

QUOTA ANUAL - 210€  
 

 

Pagament Quantitat (€) Terminis  Entitat Bancària 

Inscripció 70€ Abans del 30/9 El pagament s’ha de realitzar mitjançant 

ingrés o transferència bancària al 

número de compte del Banc de Sabadell 

ES63-0081-1802-5100-0109-9410 

Quotes  35€-octubre 

35€-novembre 

35€-desembre 

35€- gener 

 

Es passarà el rebut el dia 10 de cada 

mes. 

 

Domiciliació bancària 

 
Aquesta quota integra els serveis i/o pagaments següents:  

• Entrenador amb contracte laboral segons conveni.  
• Material necessari per realitzar els entrenaments: pilotes, pitralls, cons...  
• Assegurança mèdica del jugador/a.  
• Assegurança de responsabilitat civil de l’AEE.  

• Inscripció del jugador/a a la lliga dels Jocs Escolars (JEEC) 

• Inscripció de l’equip a les competicions escolars.  

• Inscripció de l’entrenador (fitxa JEEC). 
 

 Els jugadors que comencen enguany necessitaran per jugar els partits l’equipació esportiva de l’AEE que té       
 un cost de 15€. 
 

REUNIÓ INFORMATIVA  

 

Dijous, 26 de setembre, a les 17:30h  es farà una reunió informativa per a les famílies per tal d’atendre les possibles 
qüestions que ens pugueu plantejar tant esportives com econòmiques.  
 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  
 

Per formalitzar la inscripció del vostre/a fill/a us demanem que feu arribar al més aviat possible al seu 
entrenador/a la següent documentació:  
1. Formulari d’Inscripció i Autorització d’Activitats Esportives signat.  
2. Consentiment explícit per al tractament de dades i imatges.  
3. Fotocòpia de la Targeta CATSALUT del vostre fill/a.  
4. Fotocòpia del DNI del jugador/a. 
  

Aprofitem per saludar-vos atentament i desitjar-vos una gran temporada. 
Junta Directiva de l’Associació Esportiva Escolar INS Montserrat Miró i Vilà. 


