NORMATIVA D'INSCRIPCIÓ A L'ESCOLA
MUNICIPAL DE FUTBOL PEDREGUER

L’Escola de Futbol de Pedreguer informa a través d'aquest document de la normativa per formalitzar les
inscripcions per a la propera temporada 2019/2020, així com de les dates i formalització de la mateixa.
L'actual alumnat de l'Escola de Futbol podrà efectuar de forma preferent la renovació de la seua plaça.
PERÍODE PREFERENT: Del 27 de maig fins al 7 de juny del 2019 (tots dos inclosos).
OFERTA DE PLACES DISPONIBLES: Del 10 al 12 de juny la direcció de l’Escola publicarà l’oferta de places
disponibles en els diferents equips.
PERÍODE ORDINARI: (Noves incorporacions i alumnes actuals que no hagen renovat en el període
preferent). Del 12 de juny fins al 5 de juliol o FINS A COMPLETAR TOTES LES PLACES OFERTADES.
NO s'acceptaran inscripcions d'alumnat nou en el període preferent.
El nombre de places és LIMITAT excepte en la categoria prebenjamí, per la qual cosa se seguirà un
rigorós ordre d'inscripció fins al tancament dels equips predeterminats per part de la direcció de l'Escola.

CONDICIONS PER A LA INSCRIPCIÓ:
La quota total per jugador/a de l'Escola Municipal de Futbol serà la següent:
CATEGORIA PREBENJAMÍ: 150€

RESTA DE CATEGORIES: 200€

El pagament de la matrícula es podrà efectuar en dos terminis: el primer 50% de l'import total es pagarà
durant els mesos de maig-juny (en formalitzar la matrícula) i el 50% restant al llarg del mes d’octubre.
S’aplicarà un descompte del 10% de la taxa per cadascun/a dels/les germans/es inscrits/es en qualsevol de
les Escoles Esportives Municipals.
S'haurà d'emplenar COMPLETAMENT el formulari d'inscripció per a la temporada 2019/2020 amb les dades
del jugador/a requerides. En emplenar-lo, el pare/mare/tutor/a haurà de declarar-se coneixedor/a de la
normativa i acceptar el processament i incorporació d'aquesta informació a la base de dades de l’Oficina
d’Esports.
L'alumne/a que realitze la inscripció fora del període ordinari haurà de fer un únic pagament complet de la
totalitat de la inscripció.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:
Per formalitzar correctament la sol·licitud d'inscripció hauran de complir-se els següents requisits:
- Llegir detingudament la normativa d'inscripció i presentar, degudament emplenat, el formulari d'inscripció i la
fitxa mèdica de l’alumne/a. Tots dos documents es troben en la pàgines web www.esportivat.com –
www.emfpedreguer.com i en l’Oficina d’Esports.
- Haver acceptat (en emplenar el formulari) la filosofia de les nostres Escoles Esportives i la normativa
general de l’Escola Municipal de Futbol.
- En categoria prebenjamí presetar la següent documentació:
Fotocòpia del DNI de l’alumne/a i del pare/mare/tutor/a
Fotografia de l’alumne/a
Autorització ACYDMA en el moment de realitzar la matrícula en l’Oficina d’Esports
- La inscripció no es donarà per completada en cas que l'alumne/a no haja facilitat tota la informació
requerida per l'Escola de Futbol ni haja efectuat el pagament de la matrícula abans del tancament
d'inscripcions.
Podeu sol·licitar informació i/o ajuda sobre l'emplenament del formulari d'inscripció en l’Oficina d’Esports, de
dilluns a divendres (10.30h a 14.00h) o per mitjà de l’adreça electrònica: ofiesportsdos@pedreguer.es

