CENTRE ESPORTIU COLIVENC
c/ Jacinta boix, 3- 03430 Onil
686105841- 607750531
cecolivenc@hotmail.com
www.cecolivenc.com

- ONIL ATLETISMO -- ORIENTACION -- RUTA -- TRIATLON

ESCOLES D´ATLETISME I ORIENTACIÓ DEL CENTRE ESPORTIU
COLIVENC

FITXA D´INSCRIPCIÓ
Foto

DADES SOCI.

NOM:
COGNOM:
DIRECCIÓ:

POBLACIÓ:

DNI:

C.P.

DATA DE NAIXEMENT:
TELEFÓN:

PROVINCIA:
PAÍS:

E-MAIL:
MOVIL:

DADES TEMPORADA.
ATLETISME
Quota de soci anual 35€


Llicència: alevins (4º i 5º de primària) 16€
Infantils (6º primària i 1º secundaria) 21€
Cadet (2º i 3º secundaria)26€



Pagament de les instal·lacions esportives del M.I.Ajuntament d´Onil 12´50€ mitjançant carta de pago
en www.suma.es; si realitza alguna altra activitat faran el pagament una vegada.



Serà imprescindible per a la llicència escolar: -Omplir la fulla de jocs esportius CV i Fotocopia del DNI
del alumne.

*No serà necessari omplir aquestes parts si ja ho tenen fet de l´any anterior.
La reunió informativa es realitzarà el 3 d´octubre.
ORIENTACIÓ
Quota de soci anual: 35€


Llicència: Llicència: 22€

Per als xiquets que s´apunten a les dos escoles tant la d´atletisme com la de orientació sols pagaran una
vegada 35€ de quota de soci anual.
TOTAL:

1

€

CENTRE ESPORTIU COLIVENC
c/ Jacinta boix, 3- 03430 Onil
686105841- 607750531
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www.cecolivenc.com

- ONIL ATLETISMO -- ORIENTACION -- RUTA -- TRIATLON

AUTORITZACIÓ PATERNA I DRETS D´IMATGE
Dades del pare/mare
- Nom:

- Cognoms:

- D.N.I.:

- Tlf de contacte:

-Direcció:

-CP:

-Població:

-E-mail:
-Província:

-Com a pare/mare autoritza a
Per a que hi participe en les activitats, entrenaments i viatges programades, com a prendre
imatges audiovisuals del alumne per part del CENTRE ESPORTIU COLIVENC durant:
1.- Durant la celebració de les competicions on participe representant al C.E. COLIVENC.
2.- Durant l´entrega de trofeus aconseguits, representant al C.E.COLIVENC.
3.- Durant els events organitzats a nivell local per el C.E.Colivenc amb l’únic fet de ser exposades
a nivell informatiu del C.E.COLIVENC.
Signatura:
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CENTRE ESPORTIU COLIVENC
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DOSIER INFORMATIU TEMPORADA 2018-2019
Vos donem la benvinguda als que haveu decidit estar en nosaltres aquesta temporada en
el club Centre Esportiu Colivenc.
A continuació aportem una informació que considerem important.

Informació i comunicació en el club:
Ens poden contactar mitjançant:
-

Whatsapp.

-

Correu electrònic.

-

Monitors.
Per a tindre major comunicació i que siga més ràpid, vos inclourem en un grup de
Whatsapp per a informar de temes relacionats en les activitats, entrenaments i
viatges.
Les dades del centre son les següents:

-

Direcció: C/Jacinta boix, 3 - C.P. : 03430

-

Població: Onil

- Tlf: 686105841-607750531
-

E-mail: cecolivenc@hotmail.com

-

Pagina web: www.cecolivenc.com

Equipació:
Tots els corredors tindran que participar-hi en les carreres en l ´equipació del Centre.
Es pot demanar l ‘equipació comunicant-ho als monitors. Hi disposem d´una samarreta i
una sudadera blava bastant econòmica de 5€ i 15€ respectivament.
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Desplaçaments:
Des de el club donem molta importància al suport de la família per a que el xiquet/a
realitze el esport, per aquest motiu, les desplaçaments a les competicions seran
realitzades per les famílies en els cotxes particulars.

Compromís esportiu:
Els alumnes es comprometen a assistir puntualment als entrenaments, competicions
(llevat causa justificada) i en tot cas comunicar amb antelació la impossibilitat de no
poder assistir i comunicar les raons que ho justifiquen.

Llicències:
Tots els alumnes de les escoles tindran la llicència escolar, que els donarà dret a
participar en les competicions de la seva categoria de les jocs esportius de la
comunitat valenciana.
Opcionalment els alumnes que vullguen participar en les competicions federades podran
tramitar la llicència federativa, sent el cost a càrrec del alumne.

DADES BANCARIES:
El numero de compte del Centre Esportiu Colivenc per fer els pagos pertinents es el
següent:
CAJAMAR ES72 3058 2534 69 281000 9026
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