
 

             

INCRIPCIONS TEMPORADA 19-20 

Us fem arribar el passos a seguir per formalitzar la inscripció i les dates d’inici de curs, així com les instruccions per fer les comandes de les noves 

equipacions i les revisions mediques. 

 

INSCRIPCIÓ: 

1) Omplir el formulari que trobareu a la pagina web del club. 

2) Fer l’ingrés corresponent per categoria i opció de pagament al numero de comte, el segon pagament s’haurà de realitzar la primera 

setmana de febrer: ES73.0081.0042.3000.01659873 

3) Enviar una foto tipus carnet (es pot fer amb el mòbil) al correu escola.jas@gmail.com, indicant el nom del atleta. I una copia de la targeta 

del CatSalut. 

Preus*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*descomte 10% a la cuota (NO a la matricula) families nombroses i nens que facin un sol dia d’entrenament setmanal. Prebenjamins: 60€+198€; benjamins i alevins: 

60€+216€; infantils: 60€+234€; cadets: 60€+252€) 

 

EQUIPACIONS: 

1) El preu de la matricula inclou la samarreta de competició i la d’escalfament. 

2) A les oficines del club disposarem de un mostrari de talles per poder emprovar del 26 d’agost al 13 de Setembre. 

3) No s’acceptaran canvis de talles un cop es passin les comandes al proveïdor, últim dia 13 de setembre. 

4) A la web del club trobareu la resta d’oferta d’equipament i un formulari per poder realitzar les comandes. 

5) Qualsevol dubte o incidència relacionada amb les equipacions el podeu fer arribar a l’adreça: equipacions.jas@gmail.com 
 

REVISIONS MÈDIQUES: 

- La idea es que es realitzin a les instal·lacions de Sant Oleguer per les categories fins a infantil. Cadets resta per valorar que les realitzin al 

Centre ARS Salut, que es el nostre col·laborador en aquest àmbit.  

- Al setembre confirmarem horaris i requeriments. 

  

Qualsevol dubte ens ho podeu fer arribar al correu escola.jas@gmail.com , i us informem que si voleu fer els tràmits de manera presencial a partir 

del dia 26 d’agost a la tarda (18h-20h) podeu passar per les oficines del club al complex de Sant Oleguer. 

Salutacions, 

L’Equip de l’Escola 

Prebenjamins sub8 2013-14  Total: 280€ setembre’19 

     Fraccionat: 175€ setembre’19 + 115€ febrer’20 
________________________________________________________________________________________________ 

Benjamins sub10 2011-12  Total: 300€ setembre’19 

     Fraccionat: 185€ setembre’19 + 125€ febrer’20 
________________________________________________________________________________________________ 

Alevins sub12 2009-10   Total: 300€ setembre’19 

     Fraccionat: 185€ setembre’19 + 125€ febrer’20 
________________________________________________________________________________________________ 

Infantils sub14 2007-08   Total: 320€ setembre’19 

     Fraccionat: 195€ setembre’19 + 135€ febrer’20 
________________________________________________________________________________________________ 

Cadets sub16 2005-06   Total: 340€ setembre’19 

     Fraccionat: 205€ setembre’19 + 145€ febrer’20 
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