Club Handbol Sant Esteve de Palautordera

P3 P4 P5 - PRE - BEN - ALE

Av. Lluís Companys, s/n
08461 – Sant Esteve de Palautordera
Telèfon i whatsapp: 625 03 25 45
www.chsantesteve.cat

INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2015/16
Equips de P3 fins a 6è
(P3 P4 P5, prebenjamins, benjamins i alevins)
1. INSCRIPCIONS (a la secretaria del pavelló Els Quatre Hereus):
Dilluns 4 de juliol

Dimarts 5 de juliol

Dimecres 6 de juliol

Benjamí masculí (4t): 16:30h

Benjamí masculí (3r): 16:30h

P3-P4-P5 (mixt):

16:30h

Aleví masculí:

Benjamí femení:

Prebenjamí (mixt):

17:00h

17:00h

17:00h

 Per què fem les inscripcions al juliol? Perquè tant les famílies com els entrenadors
tinguin temps d'organitzar-se l'horari del curs vinent, abans de les vacances d'estiu.
2. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (a entregar el dia de la inscripció)
ATENCIÓ: no es tramitarà cap llicència sense tenir tota la documentació requerida.


Full d’inscripció omplert i signat (amb les dades revisades i lletra clara).



Autorització per recollir el fill/a a l’escola Vallmanya (només fins a 4t de primària).
o



L’altra còpia s’ha de portar a l’Escola Vallmanya.

Pagament en metàl·lic del primer fraccionament de la quota (50 €).
La resta de la quota es paga mitjançant domiciliació bancària a l'octubre, novembre, desembre i gener.
Al febrer es cobra la quota anual de soci (un adult per família, 30 €).

Documentació addicional (només nous jugadors/es):
o

Fotocòpia del DNI.

o

Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut).

o

Una fotografia actual mida carnet.

3. VESTIMENTA (només de 1r fins a 6è)
Primer cal demanar el dorsal a la secretària (Carme Vigas) i després anar a la Merceria Cañellas
(Ctra. del Montseny, 43. Sant Esteve de Palautordera) per fer l’encàrrec i emprovar-se la roba. El
“pack base” inclou:


Samarreta blanca amb el nom.



Opcional: xandall (jaqueta i pantalons).



Pantalons curts.



Opcional: motxilla, dessuadora, mitjons...



Samarreta reserva (blau marí).

SI JA TENIU LA ROBA DE L’ANY PASSAT, NO CAL DEMANAR-LA NOVAMENT. No obstant, podeu
demanar peces soltes si us van petites o les voleu renovar.
Per qualsevol dubte o consulta, podeu contactar les 24h amb la Secretaria Virtual, al web

www.chsantesteve.cat/secretaria

