FUTBOL BASE TEMPORADA 2021/22
INFORMACIÓ I NORMATIVA
INSCRIPCIONS
Els jugadors/es admesos per la Direcció Esportiva per a formar part dels equips que composen el Futbol Base
2021-22 podran formalitzar la inscripció. Així mateix hauran d'omplir la documentació necessària que podrà retirar-se a
les oficines del Club o descarregar-se-la del lloc web www.uesantandreu.cat
No es tramitarà cap llicència federativa a jugadors/es si no s'ha realitzat la inscripció abans del 10 de setembre
de 2021. Altrament recordem que per tramitar les llicències federatives els jugadors han de satisfer el pagament de la
mutualitat mitjançant el Portal del Federat.
La formalització de la inscripció implica l’acceptació de totes les normes de la Unió Esportiva Sant Andreu.

CONDICIONS ECONÒMIQUES
FORMA DE PAGAMENT

Pagament mensual:
Matrícula de 150€: import domiciliat pel banc amb venciment 10 de juliol del 2021.
Es domiciliaran 9 mensualitats per import de 60€ el dia 1 de cada mes (primera el 1-9-21 i última el 1-5-22).
És indispensable adjuntar el full d’inscripció omplert amb la domiciliació bancària.
Descompte del 15% per al 2n Germà i successius.

GESTIÓ D’IMPAGAMENTS
Per renovar la inscripció de jugadors/es que ja pertanyen al club, s'haurà d'estar al corrent de pagament de les
quotes de futbol base de temporades anteriors.
Els jugadors que durant la temporada deixin d'abonar les quotes pertinents, podran ésser apartats de la
realització de l'activitat fins que regularitzin la seva situació, la qual haurà de realitzar-se amb un termini màxim de 7
dies des de la seva comunicació. En aquest cas, es pagarà l'esmentada quota més les despeses per retorn (6€). Davant
d’aquestes situacions la Unió Esportiva Sant Andreu es reservarà el dret a prendre les mesures que estimi oportunes.

DOCUMENTACIÓ
El jugador/a per formalitzar correctament la seva inscripció haurà de lliurar a les oficines de l’Estadi Narcís Sala
la següent documentació:
•
•
•
•
•
•

Comprovant de pagament de la inscripció indicant nom i dos cognoms del jugador a l'ingrés.
Formulari de dades personals omplert.
Autorització pel càrrec domiciliat de les quotes del Futbol Base.
Fotocòpia del DNI del jugador/a en color (jugadors nous)
Fotocòpia de la targeta sanitària CATSALUT en color (jugadors nous)
2 fotografies de mida carnet (jugadors nous)

Els jugadors de nacionalitat extracomunitària hauran d’aportar la informació addicional requerida a nivell
federatiu per poder competir.

MATERIAL ESPORTIU
Els jugadors/es de la Unió Esportiva Sant Andreu, una vegada formalitzada la inscripció, hauran d'adquirir el
pack de material esportiu actual. Queda anul·lat el de color negre.
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APARCAMENT
El pàrquing de l’Estadi Narcís Sala és d’ús exclusiu del personal del club. Només podran aparcar aquelles
famílies amb un parent directe amb mobilitat reduïda i sempre després d’acreditar la diversitat funcional a les oficines
del club. La Unió Esportiva Sant Andreu es reserva el dret d’avisar a la grua en el cas d’estacionament d’un vehicle no
autoritzat al pàrquing o el vial d’accés al mateix.
Al Camp del Centenari es podrà aparcar sempre que hi hagi places disponibles.

VACANCES, SUSPENSIÓ D’ENTRENAMENTS I CANVIS D’HORARIS
La Unió Esportiva Sant Andreu establirà les dates de vacances de Nadal, Setmana Santa i Estiu.
Les sessions d’entrenament o els partits de competició es podran suspendre per causa d'inclemències
meteorològiques o de causa major sense obligació de recuperar-les. A més a més es podrà alterar el dia i hora dels
partits de competició.

NORMES DE CONVIVÈNCIA I COMPORTAMENT ÈTIC
Els jugadors/es del club han de complir el Reglament d’Ordre Intern, així com el Codi Ètic de la Federació
Catalana de Futbol. Això és extensiu a qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions de l’Estadi Narcís Sala o el
Camp del Centenari.
La Unió Esportiva Sant Andreu podrà apercebre, apartar i expulsar qualsevol jugador que infringeixi tant el
Reglament d’Ordre Intern com el Codi Ètic. En tots els casos s’aplicarà un principi de proporcionalitat en la sanció.

CANALS DE COMUNICACIÓ
Les comunicacions oficials del club es realitzaran mitjançant publicacions al lloc web, circulars enviades per
correu electrònic o cartes postals amb el timbre del club. Els xats, missatges de text, trucades, converses... serveixen
per coordinar l’activitat del club, però en cap cas es tracta d’una comunicació oficial.
Quan la família necessiti tractar algun tema amb el club haurà d’adreçar-se a les oficines del club, trucar al
telèfon 93 311 29 54 o enviar un correu electrònic a les següents adreces:
Administració: secretaria@uesantandreu.cat
Esportiva: futbolbase@uesantandreu.cat

LOTERIA
Cada jugador està obligat a la venda d’un talonari de loteria de Nadal que serveix per a finançar les activitats
del club. Aquest es lliurarà mitjançant l’entrenador o el delegat i es passarà al càrrec si no s’ha liquidat en els terminis
establerts.

SOL·LICITUD DE BAIXES
Qualsevol jugador és lliure de sol·licitar la baixa durant la temporada. Aquesta s’haurà de comunicar al
coordinador corresponent i per obtenir-la s’hauran de complir dos requisits:
•

Autorització de la Direcció Esportiva

•

Estar al dia de les condicions econòmiques del club per tota la temporada.

En cas satisfactori el club es compromet a cancel·lar les dades del jugador i desvincular-lo federativament en
un termini no superior als deu dies laborables des de la sol·licitud de la baixa.
Acceptació de La Normativa, a Sant Andreu, ____ de_________________ de 202___
Jugador:

Pare, Mare o Tutor legal:
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