Full d’inscripció Escola d’hoquei 2020/21
Cognoms:

Nom:

Data Naixement:

DNI:

En............................................................................ i DNI nª.....................................................

Adreça:

Població:

com a ......................................................... del alumne ............................................................

Telèfon:

Codi postal:
Autoritzo al Club Egara a adoptar las mesures necessàries davant de qualsevol eventualitat que es produeixi dins o fora del Club, en
benefici de l’alumne o del seu grup, durant el desenvolupament de l’activitat de l’Escola d’Hoquei en què l’he inscrit.

Nom mare:
Mòbil mare:
email mare:

Nom pare:
Mòbil pare:
email pare:

Així mateix, accepto que pugui prendre part en els desplaçaments que s’efectuïn amb motiu del mateix desenvolupament de l’escola i de
les competicions que tinguin lloc, pels mitjans que el Club estableixi en cada moment.
Observacions:
Acabat l’horari d’entrenaments de cadascun dels grups, el Club no es farà responsable de cap dels nostres alumnes . Per això us
demanen tingueu prevista la recollida amb la màxima puntualitat.

Nº Targeta Sanitària:
Farà ús del servei d’autocar durant la setmana?

SI

NO

Matrícula : 150 € (per les categories de cadet a pre-benjami 3x3 amb possibilitat de
fraccionar en 2 parts*) Venciment: Setembre del 2020/ Desembre 2020.
Matrícula : 130 € (per les categories escolar / iniciació amb possibilitat de
fraccionar en 2 parts*) Venciment: Setembre del 2020/ Desembre 2020.

Autoritzo al meu fill/a a restar sol a les instal·lacions del club una vegada hagin finalitzat les activitats per les quals està inscrit. *A
excepció de les normatives vigents derivades del Covid-19, en la qual els nens hauran d’estar acompanyats d’un adult al finalitzar la
pràctica esportiva.

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar i/o modificar els horaris d’entrenament en funció de les normatives marcades per les
autoritats competents relacionades amb la pandèmia del Covid-19.

SI

NO

NO

NO

* La matrícula i les quotes inclouen la llicència federativa amb les corresponents cobertures d’assistència
sanitària i responsabilitat civil individual, els serveis de transport diari, arbitratges, boles d’entrenaments
i partits i un val de material esportiu de l’Escola de Hockey (mitjons blancs oficial TK) per a totes les categories
excepte Escolars i iniciació

Cadet/ Infantil/ Aleví/ Benjamí 5x5 i 3x3 --> 115€
Escolar --> 95€
Iniciació al Hockey --> 82€

Terrassa, a ........ de ........................................... de 2020

3 Pagaments durant el curs. Venciments: Nov ‘20, Feb ‘21 i Maig ‘21.
ELS NOUS ALUMNES han de fer arribar UNA FOTO i una fotocòpia de ambdós documents a
Secretaria de Hockey.

Signatura

INICI ENTRENAMENTS
Cadet Masc / Inf. Masc / Alevi Masc / Benjamí 6x6 Masc --> 31 d’Agost
Pre-Benjamí 3x3 Masc + Fem --> 2 Setembre
Cadet Fem / Inf. Fem/ Alevi Fem / Benjamí 6x6 Fem --> 1 Setembre
Escolars --> 4 Setembre
Iniciació --> 5 Setembre

