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ESCOLA DE FUTBOL D’ATZENETA
ATZENETA, U.E.
Durant els últims mesos hem hagut de viure un entorn molt complicat a causa de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, un escenari que ha fet que la
temporada de futbol no es poguera desenvolupar amb normalitat. No obstant això,
des de l'Escola volem agrair-vos la confiança dipositada en nosaltres durant
la passada temporada que va finalitzar de manera inesperada i un any més, volem
oferir-vos la possibilitat d’inscriure els vostres xiquets i xiquetes en l’Escola de
Futbol d’Atzeneta per a la temporada 2020-2021.
Vos remetem, adjunt, la fulla d'inscripció i les Normes de matriculació per a la
próxima temporada. Per poder planificar amb temps grups, horaris
d’entrenaments, etc., el període de matrícula serà de l’11 de maig al 15 de juny.
No obstant això, estarem en tot moment alerta a les directrius de la Federació de
Futbol de la Comunitat Valenciana, així com a allò que establesquen les autoritats
sanitàries.
L'Escola de Futbol ha de servir, entre altres motius, per a facilitar la possibilitat de
practicar, aprendre i perfeccionar no solament l'esport del futbol sinó també
adquirir o continuar un adequat desenvolupament en la vida orientat i planificat
amb una ordenada, metòdica, racional i progressiva educació física i social, a més
d'una correcta especificació de l'esport que lliurement es tria.
La finalitat d'aquest projecte és la captació, promoció i foment del Futbol així com
el desenvolupament com a persones que se'ls inculcarà mitjançant l'esport. Per
portar-lo a la realitat, ens proposem aconseguir els següents objectius:
1. Un procés evolutiu, harmònic i racional en el xiquet/a
2. Una metòdica educació física i social.
3. Una progressiva preparació esportiva.
4. Aconseguir una correcta formació i educació dels xiquets i xiquetes per mitjà de
l'esport i de la diversió.
En una Escola De Futbol i Categories Bases entrenar significa FORMAR
PERSONES.
Els TÈCNICS ESPORTIUS de l’Escola aportaran en aquestes etapes innombrables
valors, tals com la superació de si mateixos, esperit d’equip (solidaritat,
tolerància, comprensió, optimisme), el joc net (respecte als companys, lleialtat,
respecte a les regles, l'ordre i la sinceritat; conductes importants en el terreny de
joc i també fora d'ell) i el desenvolupament social.
Per tant, el tècnic esportiu no ha de cercar una plataforma d'aconseguir majors
èxits, sinó que el seu treball a realitzar és bastant clar, FORMAR I EDUCAR.
Salutacions cordials,
Escola de Futbol d'Atzeneta.
Maig 2020.

INFORMACIÓ SOBRE MATRÍCULA A L’ESCOLA DE FUTBOL D’ATZENETA
TEMPORADA 2020-2021

Quan i on has de fer-la?
De l’11 de maig al 15 de juny, ambdós inlcosos.
Pots presentar la documentació al correu: adalbaida_adl@gva.es
Caldrà escanejar la documentació i fer-la arribar al correu esmentat. (Hi ha
aplicacions d’escaneig per al mòbil de descarrega gratuïta).

Normes matriculació:
El preu de la matrícula i de les quotes d’entrenament inclou l’equipació
d'entrenament, una equipació de joc per als partits i les despeses de la fitxa
federativa. Per tant, si es causa baixa a l'Escola abans de finalitzar la
temporada, s’haurà d’abonar la part proporcional del material esportiu lliurat i
de les despeses corresponents.
Es passaran 10 rebuts durant el curs, un a principis de setembre, corresponent a
la matrícula, i l'últim al juny de 2021.
Els/Les jugadors/es, que durant la temporada, deixaren d'abonar les quotes
corresponents, podran ser apartats de la realització de l'activitat, fins que
regularitzen la seva situació, la qual haurà de dur-se a terme en un termini
màxim de 7 dies des de la seua comunicació. En aquests casos es pagarà
aquesta quota més les despeses bancàries de devolució de rebuts. Davant
devolucions de quotes reiterades, l’escola es reservarà el dret a prendre les
mesures que estime oportunes.
Per formalitzar la baixa al llarg de la temporada, haurà de comunicar-ho al
coordinador de futbol abans del dia 20 del mes anterior al que es desitja que
faja efecte la baixa i per obtenir-la deuran estar al corrent del pagament de
les quotes reportades i del material esportiu lliurat fins al moment de la baixa.
No es tramitarà cap fitxa federativa a jugadors si no s’ha formalitzat la
matrícula prèviament amb el càrrec efectiu de la primera quota.
Per poder formalitzar la renovació i ser admès a l'escola, el jugador haurà
d'estar al corrent de pagament de les quotes de l'Escola en temporades
anteriors.
En el moment de la inscripció, cal aportar fotocòpia del DNI i del SIP del
xiquet/a.
Hi haurà una reunió informativa d’inici per a la temporada 2020-2021 que vos
confirmarem amb antel.lació. Els entrenaments començaran a partir del
dimarts 1 de setembre.

ESCOLA DE FUTBOL D'ATZENETA
MATRÍCULA CURS 2020-2021

DADES PERSONALS ALUMNE:
NOM:
COGNOMS:
DATA DE NAIXEMENT:
PROBLEMES FÍSICS O AÈRGIES?

DNI:
SI

NO

QUINS?

POBLACIÓ:
DADES PERSONALS PARE/MARE:
NOM:
COGNOMS:
DNI:
TELÈFON 1:
e-mail:
CATEGORIES:
Querubí: Nascuts 2016 i 2015
Prebenjamí Federat: Nascuts 2014 i 2013
Entrene 2 dies/setmana: dilluns i dimecres x confirmar
Benjamí Federat: Nascuts 2012 i 2011
Entrene 2 dies/setmana: dilluns i dimecres x confirmar
Aleví Federat: Nascuts 2010 i 2009
Entrene 2 dies/setmana: dilluns i dimecres x confirmar
Infantil Federat: Nascuts 2008 i 2007
Entrene 2 dies/setmana: dimarts i dijous x confirmar
Cadet Federat: Nascuts 2006 i 2005
Entrene 2 dies/setmana: dimarts i dijous x confirmar
Juvenil Federat: Nascuts 2004, 2003 i 2002
Entrene 2 dies/setmana: dimarts i dijous x confirmar
Els horaris de totes les categories poden sofrir reajustaments

TELÈFON 2:

Preus
30 €

Matrícula Curs 2020/2021
Matrícula formació:

Querubins
TIPUS DE QUOTA

PREU

Quota mensual per un dia/setmana

12 €

Equips federats.
TIPUS DE QUOTA

PREU

Quota mensual per dos dies setmanals

25 €

Equips NO federats.
TIPUS DE QUOTA

PREU

Quota mensual per dos dies setmanals

18 €

DADES BANCÀRIES
TITULAR ……………………………………………………......................................
NOM DEL BANC ………………………………………………………………………..
IBAN
ES ……………../………………./………./……………..……………………..
ENTITAT

SUCURSAL

DC

Nº DE COMPTE

Amb la signatura del present document, el titular del compte autoritza a l'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida a
carregar en el seu compte l'import corresponent en concepte de matrícula i quotes per entrenament en algun
dels equips de l'Escola de Futbol, organitzada per la Regidoria d’Esports, durant la temporada 2020-2021

ta d’Albaida, a

de/d’

de 2020

Signat:_____________________________________________

