
 UNIÓ ESPORTIVA SANT SADURNÍ 

DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA 

C/. Marc Mir, 15 -  08770 Sant Sadurní d’Anoia – Barcelona – NIF: G61238929 / Afiliat a la F.C.F. Nº. 1077 

Telèfon: 680 155 700 - Oficina Camp de Fútbol La Triola - Correu: ue.secretaria@gmail.com / uestsadurni@hotmail.com 

WEB DEL CLUB: WWW.UESANTSADURNI.CAT 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2019 / 2020 
DADES JUGADOR/A: 

COGNOMS: NOM: 

Data Naixement: DNI:                                          Codi Cat Salut: 

Adreça: CP.: Mòbil: 

Població: Província: 

Observacions (malalties, al·lèrgies,...): 

 

 

DADES FAMILIARS: 

Nom Pare o Tutor: Telèfon: Mòbil: 

Adreça: CP.: 

Població: Província: Data Naixement: 

DNI:                                          Adreça electrònica*: 

Nom Mare o Tutora: Telèfon: Mòbil: 

Adreça: CP.: 

Població: Província: Data Naixement: 

DNI:                                          Adreça electrònica*: 

* És obligatori al menys una adreça electrònica. S’ utilitzarà per comunicar-vos noticies, instruccions, etc. Cal  escriure-les amb bona 

lletra. 

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA TEMPORADA 

El / La sotasignat, com a titular del compte bancari indicat a continuació , autoritza a que li siguin carregades en aquest 

compte, els rebuts que presenti a cobrament UNIO ESPORTIVA SANT SADURNÍ 

NOM I COGNOMS. DNI. 

Nº de Compte IBAN 

 

 

 CONDICIONS 

He llegit , accepto i assumeixo les normes, horaris, quotes , autorització bancària i altres instruccions 

facilitades. També accepto que el club faci us de les imatges que cregui oportunes dels jugadors per la pagina 

web i altres suports, sempre amb finalitats informatives o publicitàries del propi club i que les imatges no siguin 

ofensives ni discriminatòries. 

 

 

Signat: Nom i Cognoms , data i DNI 

 

 

Marcar si es vol col·laborar amb la venta d’ un  talonari de Loteria 

E S                            
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FORMES DE PAGAMENT 
 

 

 

 

(*) Les quotes per qui no vulgui loteria s’ incrementen en 30,00 € a repartir en les dues quotes. 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES QUOTA DATA COBRAMENT 
Debutants (2014-2015) 2 quotes de  160.00€ = 320.00€  

1ra.. Quota Domiciliada 

01-10-19 + 

50,00€ loteria 

 

 

 

2na. Quota 

Domiciliada 02-12-19 

 

Pre Benjamí (2013-2012) 2 quotes de  190.00€ = 380.00€ 

Benjamí (2011-2010) 2 quotes de  190.00€ = 380.00€ 

Aleví (2009-2008) 2 quotes de  190.00€ = 380.00€ 

Infantil (2007-2006) 2 quotes de  190.00€ = 380.00€ 

Cadet (2005-2004) 2 quotes de  190.00€ = 380.00€ 

Juvenil (2003-2002-2001) 2 quotes de  190.00€ = 380.00€ 

CATEGORIES 
SOCIS SENSE 

LOTERIA (*) 
DATA COBRAMENT 

Debutants (2014-2015) 2 quotes de  175.00€ = 350.00€  

1ra.. Quota 

Domiciliada 01-10-19 

 

 

2na. Quota Domiciliada 

02-12-19 

 

Pre Benjamí (2013-2012) 2 quotes de  205.00€ = 410.00€ 

Benjamí (2011-2010) 2 quotes de  205.00€ = 410.00€ 

Aleví (2009-2008) 2 quotes de  205.00€ = 410.00€ 

Infantil (2007-2006) 2 quotes de  205.00€ = 410.00€ 

Cadet (2005-2004) 2 quotes de  205.00€ = 410.00€ 

Juvenil (2003-2002-2001) 2 quotes de  205.00€ = 410.00€ 

CATEGORIES NO SOCIS 
Debutants (2014-2015) 

Per totes les categories 475 € 

Quota única a pagar en fer l’ inscripció 

Pre Benjamí (2013-2012) 

Benjamí (2011-2010) 

Aleví (2009-2008) 

Infantil (2007-2006) 

Cadet (2005-2004) 

Juvenil (2003-2002-2001) 
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NORMES, HORARIS I QUOTAS 

El període d’inscripció pels jugadors del club és des del  6 de Maig de 2019 al 14 de Juny de 2019. 

Un cop finalitzat aquest període, només s’acceptaran noves inscripcions per necessitat del club en 

especial a les categories de competició federada. No s’acceptaran més inscripcions un cop completades 

les plantilles dels equips previstos. 

 

* PER A NOUS JUGADORS/RES 

 

Per que sigui efectiva d’inscripció, cal retornar el full omplert i signat juntament amb: 

-Comprovant del pagament de 155€, en concepte de preinscripció (100,00 € per roba entrenament (2 

samarretes, 2 pantalons, 2 parells de mitjons, dessuadora, polo, Bermuda i bossa) i 55,00 € en concepte 

de quota anual de Soci Familiar del club, destinada als equips amateur. Màxim una quota de soci per 

família), al nº de compte: 

de BBVA ES47-0182-0238-4402-0189-0005. 

 

- Fotocopia del DNI o llibre de família del Jugador / Fotocopia de la targeta sanitària  

- 1 fotografia actualitzada mida carnet 

- Tenir vigent certificat mèdic esportiu conforme el jugador es apte per la pràctica del Futbol. 

- Estar registrat a www.futbol.cat i tenir pagada la prima de la Mutualitat de Futbolistes de 

la categoria corresponent (a partir del 01-07-19) 

 

* PER JUGADORS/RES DEL CLUB 

 

Per que sigui efectiva d’inscripció, cal retornar els full signat juntament amb : 

- Comprovant d’ un ingrés de la quota de preinscripció de 55,00 € (En concepte de quota anual 

de Soci Familiar del Club.  Màxim una quota de soci per família) 

- Tenir vigent el Certificat Mèdic Esportiu 

- Estar registrat a www.futbol.cat i tenir pagada la prima de la Mutualitat de Futbolistes de 

la categoria corresponent (a partir del 01-07-19) 

 

Les quotes de la Mutualitat de Futbolistes no es tramitaran des de l’oficina del Club. Cal que ho 

feu vosaltres directament. 

 

No s’ admetrà cap inscripció de jugadors que tinguin quotes pendents de la temporada anterior. 

 

Tots els equips tenen dos o tres dies d’entrenament i un dia de partit setmanal segons calendari de la 

competició al que estiguin inscrits. Els dies i horaris sotmesos a possibles canvis per disponibilitat del 

Club i del camp. 

 

Es poden inscriure jugadors sense ser socis. Amb una quota única anual de 475 € que cal fer  efectiva  

en fer l’ inscripció. L’ equipament mínim obligatori, caldrà que la comprin a l’ oficina del club 

entrenament (2 samarretes, 2 pantalons, 2 parells de mitjons, dessuadora, polo, Bermuda i bossa) a un 

cost de 135 €. 
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L’activitat del Club i l’inici dels entrenaments serà del  27 d’Agost de 2019 al 16 de juny 2020, amb períodes 

de vacances de Nadal i Reis i Setmana Santa (Alguns equips podrien iniciar entrenaments abans d’aquestes 

dates o fer entrenaments i participar en Tornejos)  

 

Per les competicions, el Club facilitarà samarreta amb dorsal per els partits (Aquesta samarreta es propietat 

del Club), però caldrà que cada jugador disposi d’ el pantaló i mitgetes de color blau Royal. Serà obligatori per 

els desplaçaments i partits, portar l’equipament del Club. 

 

La sol·licitud de la baixa voluntària d’un jugador/a no donarà dret a cap devolució de les quotes cobrades en 

avançament i es podrà exigir-ne, el pagament de les quotes pendents. 

  

També en cas d’incidents greus d’un jugador/a, en els entrenaments, desplaçaments i/o partits serà d’aplicació 

el regim interna del Club, en cas de persistir el mal comportament o ser reiteratiu, podrà ser apartat del Club, 

fen-li entrega de la baixa federativa amb idèntica penalització que si fos una baixa voluntària. 

 

ELS EQUIPS 

 

Es formaran tots aquells equips admesos per les instal·lacions i el grup humà del Club. En cas d’existència de 

varis equips de la mateixa categoria, l’adscripció dels jugadors/es, a un o un altre equip serà decisió de 

l’Àrea Tècnica Esportiva del Club, d’acord amb la vàlua i capacitació de cada esportista. 

 

Tot i que la inscripció dóna dret a assistir a tots els entrenaments, cal tenir en compte, que la 

Direcció Tècnica i Esportiva de cada categoria pot decidir la convocatòria o no a cada partit dels 

jugadors/es, en funció del comportament, motivació i actitud del jugador/a. 

 

UNIFORMITAT 

 

El jugador/a no pot venir vestit de casa ni als entrenaments ni als partits. Tenen la obligació de canviar-

se als vestidor. Donem una mala imatge si venen vestits de casa. Igualment en els dies de partit cal que 

portin el xandall del club i si fa fred la parka. La uniformitat és bàsica per oferir una bona imatge 

d’entitat. 

La roba oficial del club s’ha d’utilitzar tant en els entrenaments, partits i desplaçaments.  

És obligatori el compliment d'aquesta norma. 

 

La roba oficial del club, només es podrà utilitzar durant esdeveniments, activitats i actes oficials que 

participi o organitzi el club. 

 

HIGIENE 

 

La dutxa és obligatòria per tots els jugadors a excepció de la categoria Mainada i Pre-Benjami. 
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COMPROMÍS DELS JUGADORS 

Tots els jugadors i pares han d'entendre que han signat un compromís amb la U.E. SANT SADURNI, en 

la categoria corresponent, independentment quina sigui la lletra de l'equip.  

És decisió dels responsables tècnics decidir on juguen els nens / es. 

Entendre que el pagament de la quota no comporta la convocatòria o alineació en els partits. 
 

Els jugadors/es, assumeixen el compromís i responsabilitat d'assistir als entrenaments i als partits de 

competició o qualsevol altra activitat que organitza o participa al club (Tornejos, stage, etc ...) als quals 

siguin convocats, d'acord amb la planificació, horaris i llocs establerts pel cos tècnic i sempre 

uniformats amb la roba del club. 
 

La roba oficial del Club s’ha d’utilitzar tant en els entrenaments, partits, desplaçaments i 

esdeveniments esportius.  

La uniformitat és bàsica per oferir una bona imatge com equip i entitat. 

És obligatori el compliment d’aquesta norma. 

No complir aquesta norma s’aplicarà la normativa del equip i del reglament intern del club. 

 

Punts a tenir en compte. 

No portar la roba d'entrenament, comportarà a entrenar individualment o no podrà realitzar la sessió 

d'entrenament en aquest dia. 

En les convocatòries dels partits o desplaçaments no anar amb la roba oficial del club comportarà: 

No participar en el desplaçament. 

No podrà disputar el partit. 
 

 

En les categories de competició federada, cal analitzar a vegades, el rival contra qui es juga, 

disposicions tècniques i tàctiques que sovint comporten participacions diferents per cada jugador tan 

en posicionament al camp con en durada de la participació, tot això en funció de les seves capacitats i 

motivació en un joc col·lectiu. 

El Club no vol que això sigui motiu de discòrdia i cal conscienciar tan els jugadors com als Pares, Mares i 

Tutors d’aquesta circumstància. I que assumeixi no com a cap càstig, sinó com un desenvolupament 

normal de la competició. El Club proposarà els delegats que consideri adients per cada equip. 
 

En el cas que d’una mateixa categoria hi hagi més d’un equip, els jugadors podran ser assignats a 

qualsevol equip de la categoria, en funció de necessitats esportives i tècniques del Club. 
 

El jugador/a de la Unió Esportiva Sant Sadurní pertany a l’entitat i no a un equip concret. Per tant 

queda a disposició de la direcció esportiva que és qui decideix en quin equip juga i si durant la 

temporada pot anar a ajudar a d’altres equips del club. 

 

És obligatòria l’assistència als entrenaments i partits si l’entrenador ho considera convenient, 

sempre amb rigorosa puntualitat. En cas de no arribar a l’hora prevista s’avisarà sempre amb una 

trucada telefònica a l’entrenador o coordinador. En cas de no avisar i no anar a l’entrenament 

comporta automàticament descansar la següent jornada. Arribar amb més de 15 minuts tard 

comporta efectuar l’entrenament individual o en solitari. 

Els dies de pluja cal assistir a l’ instal·lació i l’entrenador decidirà si s’entrena o es fa una xerrada 

tàctica. 

PUNTUALITAT 

Els jugadors/as han de ser puntuals en els entrenaments i també en las convocatòries de partits, siguin 

a casa o fora. 
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COMPROMÍS DEL PARE – MARE – TUTOR 

Els pares o tutors respectaran i acceptaran en tot moment les decisions tècniques, administratives i 

esportives del Club, especialment pel que fa a l’organització dels equips i estil de joc. Respectaran les 

instal·lacions pròpies i alienes, a les persones, jugadors i tècnics dels equips propis i dels rivals. Cas 

contrari el club podrà prendre les mesures disciplinàries contra el jugador relacionat. 
 

Tot i semblar molt obvi, s’exigirà respecte i bon comportament tant als jugadors com acompanyants, 

especialment els dies de partit envers al àrbitre i jugadors o tècnics dels equips contraris. En cas de 

reiteració en mal comportament es demanarà als responsables dels fets de mal comportament, 

s’abstinguin d’assistir als partits. 
 

Així mateix els pares / mares o tutors no hauran d'exercir ordres als seus fills, ni a companys del seu 

equip des de fora del camp en els entrenaments i partits. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DISCIPLINA 

Els jugadors/es de la Unió Esportiva Sant Sadurní accepten les decisions de la direcció esportiva i dels 

entrenadors, màxim responsables dels equips. 

 

Per qualsevol consulta disposem del reglament intern del club. 
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