FULL D’INSCRIPCIÓ FUTBOL BASE

UNIÓ ESPORTIVA TORRELLES

TEMPORADA 2021-22

Des de 1952

DADES DEL JUGADOR/A:
Nom i cognoms: ............................................................................................................................
Data de naixement:

/

/

Telèfon (en cas de tenir-ne): ...............................

DNI: ....................................................... CatSalut: .........................................................................
Carrer: ............................................................................................. Nº: ................ Pis: ................
Municipi: .............................................................................. Codi Postal: ..................................

ALTRES DADES:
Nom i cognoms del pare: ...............................................................................................................
Telèfon: ....................................................... Mail: ........................................................................
DNI: ..................................................... Data de naixement:

/

/

Nom i cognoms de la mare: ............................................................................................................
Telèfon: ....................................................... Mail: ........................................................................
DNI: ..................................................... Data de naixement:

/

/

Documents per la INSCRIPCIÓ de jugadors/es temporada 2021-2022
▪

Fotocopia del DNI del jugador/a (En cas de no tenir, fotocopia del Llibre de Família)

▪

Fotocopia de la targeta de la seguretat social (CatSalut)

UNIÓ ESPORTIVA TORRELLES
Plaça Can Roig s/n – 08629 Torrelles de Llobregat
Tel. 674 60 00 70 - 667 52 82 58
uetorrelles@gmail.com || www.uetorrelles.cat

Autoritzacions i manifestacions del Representant (Pare, mare o tutor):
Autoritzo a la Unió Esportiva Torrelles al tractament i ús de les dades personals del present
formulari, d’acord amb els estatuts del Club. Les dades podran ser cedides als
organismes, institucions i/o federacions i entitats instrumentalitzades on sigui inscrit el
club. Tanmateix accepto el reglament de regim intern de l’entitat .
D’acord amb la llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en
qualsevol moment, podré exercir els meus drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació de les meves dades tot adreçant-me a l’administració del Club, plaça de Can
Roig s/n, Torrelles de Llobregat
Signatura Pare/Mare/Tutor

Lloc i Data:

Autoritzo a la Unió Esportiva Torrelles a fer ús de la imatge del meu fill/a, clarament
identificable, i pugui aparèixer en fotografies i vídeos relacionats al club i activitats
corresponents publicades en la pàgina web, intranet, revistes i publicacions i xarxes
socials (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) del Club en material formatiu o
promocional que s’elabori.
Lloc i Data:

Signatura Pare/Mare/Tutor

UNIÓ ESPORTIVA TORRELLES
Plaça Can Roig s/n – 08629 Torrelles de Llobregat
Tel. 674 60 00 70 - 667 52 82 58
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PREUS INSCRIPCIONS
PREUS TEMPORADA 2021-2022
▪

Futbol Base: 350€ (Matrícula Inclosa) + Quota Soci

▪

Promeses: 150€ (Matrícula Inclosa) + Quota Soci

En el moment de realitzar la inscripció també s’haurà d’entregar la sol·licitud de
soci omplerta amb el seu pagament corresponent. (Adult 35€ i Junior (jugadors o menors de 16 anys)
15€).

*En cas de tenir algun germà/na al club, la segona matrícula gaudirà d’un 10%
descompte.
✓ MATRICULA JUGADORS ANTICS:
S’ABONARAN 50€ + Quota Soci ABANS DEL 31 de JULIOL o bé 75 € + Quota Soci A
PARTIR DEL 1 de SETEMBRE fins a LÍMIT D’INSCRIPCIONS.
*Aquesta Temporada 2021/22, no s’efectuarà canvi de roba del Club. En cas de necessitat
d’alguna peça, s’haurà d’anar personalment a Sports Diagonal (Molins de Rei).
✓ MATRICULA JUGADORS NOUS:
S’ABONARAN 50€ + Quota Soci FINS A LÍMIT D’INSCRIPCIONS.
(Tots els jugadors nous es faran càrrec del Pack Roba ).

Opcions de pagament en totes les modalitats (Marca amb una creu la forma de pagament)

 Pagament Totalitat: 325€ abans del 31 de Juliol. (En cas de Promeses, 115€)
 Pagament Fraccionat mensualment: 30€ en efectiu o ingrés bancari la primera
setmana de cada mes. (En cas de Promeses, 15€)

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària en el següent numero
de compte: ES85 0081 0122 2700 0523 4328

CONCEPTE: NOM JUGADOR + MES + EQUIP
EL CLUB NO ES FA CÀRREC DE L’IMPORT DE MUTUALITAT DE CADA JUGADOR
FEDERAT. NO ES RETORNARA EN CAP CAS EL IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ PER
CAUSES ALIENES AL CLUB.
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SOL·LICITUD DE SOCI UET
TEMPORADA 2021-22
DADES DEL SOCI:
Nom i cognoms: ............................................................................................................................
Data de naixement:

/

/

Telèfon: ...............................................................

DNI: ........................................................

JUBILAT

ADULT

JUNIOR

Mail: ..............................................................................................................................................
Carrer: ............................................................................................. Nº: ................ Pis: ................
Municipi: .............................................................................. Codi Postal: ..................................
En cas de ser menor d’edat:
Nom i cognoms del pare/mare: ...................................................................................................
Telèfon: ....................................................... Mail: ........................................................................
DNI: ..................................................... Data de naixement:

/

/

Documents per les noves altes de SOCIS Temporada 2021-2022
▪

Fotocopia del DNI de la persona sol·licitant (En cas de no tenir, fotocopia del Llibre
de Família)

Autoritzacions i manifestacions del Sol·licitant o Representant (Pare, mare o tutor):

Autoritzo a la Unió Esportiva Torrelles al tractament i ús de les dades personals del present
formulari, d’acord amb els estatuts del Club. Les dades podran ser cedides als
organismes, institucions i/o federacions i entitats instrumentalitzades on sigui inscrit el
club. Tanmateix accepto el reglament de regim intern de l’entitat .
D’acord amb la llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en
qualsevol moment, podré exercir els meus drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació de les meves dades tot adreçant-me a l’administració del Club, plaça de Can
Roig s/n, Torrelles de Llobregat
Signatura

Lloc i Data:
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Ser membre de la Unió Esportiva Torrelles
La Unió Esportiva Torrelles conta amb 4 ofertes esportives anualment: Futbol Base, Futbol Sala,
Bàsquet i Campus esportiu d’estiu on es realitzen una sèrie d'activitats dirigides orientades a
fomentar l'esport entre els nens/es i/o adults.

Criteris per fer-se soci de la Unió
Esportiva Torrelles
1. Pel fet de participar en alguna de les activitats del club ja seràs soci de la Unió Esportiva
Torrelles.

2. Sol·licitar a les oficines del club la documentació necessària per fer-se soci. Hi ha tres
modalitats de socis: Jubilat (majors de 65 anys) Gratuït, Adult 35€ i Junior (Jugadors o
menors de 16 anys) 15€.

Quines avantatges té fer-se soci de la
Unió Esportiva Torrelles?
1. Accés prioritari a les inscripcions en les activitats organitzades pel club.
2. Descomptes del 10% quota soci pel segon familiar.
3. Descompte de 10€ en la primera setmana del campus esportiu d’estiu.
4. Sorteigs Trimestrals entre els socis.
5. Promocions en el Marxandatge Oficial del club.
6. Descompte en el comerç local.
7. Dret a vot en les assemblees del Club. Decideix el futur del Club.

Motius per perdre la condició de Soci
a) Baixa disciplinària.
b) Baixa voluntària. Si et dones de baixa de les Activitats anuals (per impagament, per motius
escolars...).
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Altres aspectes sobre la matrícula, les
inscripcions i els pagaments en general
1. El pagament es realitzarà en el moment de l’entrega de la sol·licitud en efectiu o presentant
justificant de transferència.

2. La unitat familiar es refereix a pares i fills (germans), no cosins ni altres.
3. Si un soci ha estat inscrit a les activitats anuals i el seu germà no (o mai), el germà NO té
la prioritat dels socis i és un cas que s’avaluarà en funció de les places disponibles.
4. El club no es fa càrrec dels pagaments bancaris, ja que les operacions bancàries tenen uns
costos associats.
5. NO ES RETORNARA EN CAP CAS EL IMPORT DE SOCI PER CAUSES ALIENES AL CLUB.
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CODI INTERN I REGLAMENT D'ORDRE
1.1 INTRODUCCIÓ
Aquest reglament engloba tots aquells jugadors que formen part de l’entitat de la Unió
Esportiva Torrelles en totes les categories i equips.
L’entitat Unió Esportiva Torrelles contempla l’esport de base com una més de les
activitats educatives i de formació del nen/a, per tant els pares i tutors han de valorar-ho
i donar-li la importància que té, ja que el compromís assumit és per a tota la temporada.
El Club Unió Esportiva Torrelles es regeix per unes normes d’ordre i disciplina.
Aquestes prioritats es poden concretar amb tres eixos bàsics:
1.
Ser persones íntegres per davant de tot.
2.
Integrar l’actitud i comportaments esportius i afavorir els valors de l’amistat i
el bon fer.
3.
Intentar fer bons jugadors en les seves especialitats.
Per ser jugador/a de la Unió Esportiva Torrelles són necessàries les següents
condicions:
·
Mostra interès per formar part del club a través del full d’inscripció.
·
Acceptar les normes del present reglament i complir amb el pagament de les
quotes establertes.
La composició dels equips i els seus entrenadors o monitors seran designats per la
comissió tècnica formada per entrenadors amb el vistiplau de la Junta del Club.
Els entrenadors tenen la total confiança de la Junta del Club.
En casos d’indisciplina o de no compliment de la normativa d’ordre intern per part d’un
jugador, la comissió disciplinària, formada per dos membres de la junta i dos entrenadors
mitjançant l’informe corresponent de l’entrenador i delegat del equip decidirà l’oportuna
sanció.
1.2 QUOTES
Les quotes s’establiran en l’assemblea ordinària que es celebrarà una vegada a l’any
mínim ( a l’estiu normalment), on la Junta les proposarà i raonarà per a la posterior
aprovació.
1.3 DISPOSICIONS FINALS
És competència directa de la Junta Directiva la resolució de qualsevol anomalia o
incompliment del present reglament.
A tots els pares: qualsevol suggeriment en quan al funcionament ordinari del club es
podrà fer arribar enviant un correu electrònic a uetorrelles@gmail.com.
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2. NORMES DE CONDUCTA DE L’ENTITAT UNIÓ ESPORTIVA TORRELLES
2.1 ENTRENAMENTS
Cal estar al vestidor amb temps suficient per equipar-se i començar l’entrenament a
l’hora establerta.
Als entrenaments tots els esportistes aniran equipats amb el material esportiu del club.
(Xandall, dessuadores, polos, etc.).
Qualsevol retard o absència no justificada serà tinguda en compte com a falta de
puntualitat.
L’absència d’un nen/a a l’entrenament s’ha de notificar telefònicament al seu delegat o
entrenador/a.
Només s’acceptarà un retard justificat i si els pares ho comuniquen amb suficient
antelació.
Els delegats i entrenadors portaran un control d’assistència i puntualitat en els
entrenaments.
És molt important aprofitar totes les hores de l’entrenament amb la màxima dedicació i
bona actitud per tal d’assimilar i practicar els exercicis que posa en pràctica l’entrenador.
Els entrenaments, així com el seu desenvolupament, és responsabilitat de
l’entrenador/a.
Si per qualsevol causa l’entrenador, delegat o coordinador de la secció creuen oportú
expulsar un esportista d’algun entrenament per algun acte de mal comportament,
desconsideració envers l’entrenador o algun company, o per manca d’atenció, es
considerarà falta greu i es notificarà la incidència a la comissió disciplinària.
Aquestes faltes i la seva reincidència poden ser motiu d’imposició d’una sanció, que en
cas de ser imposada s’haurà de complir incondicionalment i serà controlada per la
comissió disciplinària de la Junta Gestora del Club.
2.3 VESTIDORS
Es tindrà el màxim de cura amb les instal·lacions i amb el material de què disposen. Els
desperfectes que en qualsevol moment es puguin ocasionar seran responsabilitat de la
persona que els ha causat, el qual haurà d’abonar el seu cost. La roba de carrer s’haurà
de deixar correctament penjada, repartint equitativament l’espai disponible del vestidor.
És necessari l’ús de xancletes per dutxar-se i evitar en la mesura del possible el mullader
fora de la zona de les dutxes.
Està prohibit l’ús de mòbils dins els vestidors.
Després de l’entrenament o partit es disposarà com a màxim de 20/25 minuts per dutxarse i vestir-se.
Als vestidors només hi tindran accés els esportistes, entrenadors i delegats. Els pares hi
podran accedir per ajudar a vestir als seus fills si l’entrenador/a ho creu convenient.
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2.4 PARTITS, PROVES i TROFEUS
Els horaris dels partits quedaran exposats a la instal·lació i degudament informats
utilitzant qualsevol canal de comunicació de que disposi el club (Facebook, Instagram,
Twitter, Web...)
En cas de variacions en els horaris, el responsable de calendaris ho comunicarà als
delegats/entrenadors i aquests ho traslladaran als pares dels jugadors.
En els partits jugats a fora, les convocatòries es faran preveient el temps per la
preparació i escalfament abans de cada partit. Es demanarà puntualitat en els horaris
acordats pels desplaçaments.
En els partits jugats a casa els responsables esportius de cada equip determinaran el
temps idoni per la preparació i escalfament previs a cada partit, i comunicaran l’hora de
convocatòria als jugadors i als seus pares.
Als partits i entregues de trofeus tots els esportistes aniran equipats amb el material
esportiu del club. (Xandall, dessuadores, polos, etc.).
Durant els partits ha de prevaldre el bon comportament i les bones actituds esportives,
si no és així, el delegat informarà la comissió disciplinària de la Junta del Club i aquesta
prendrà les mesures que consideri adients.
En finalitzar els partits, tots els jugadors del Club tindran per norma saludar els
components de l’equip contrari.
2.5 ELS PARES
Han de ser els primers a tenir un comportament correcte i esportiu. La seva missió és
encoratjar els equips i els seus components. No entrar en marcats i reiterats
personalismes.
Si el nen/a observa que els pares tenen actituds pejoratives envers l’àrbitre, esportistes
o públic, també es creuran amb el dret de poder fer-ho.
Durant els partits i competicions, no donar consignes als seus fills, aquesta tasca
correspon a l’entrenador/a. Podem discrepar, però hem de deixar que l’entrenador/a faci
la seva feina.
Es demana compromís: estem jugant a un esport col·lectiu i com a tal s’ha de complir
amb els companys i no faltar als entrenaments, convocatòries i partits.
Qualsevol discrepància, aclariment o canvi d’impressions s’ha de canalitzar a través del
responsable esportiu (director tècnic, delegat d’equip, ...) i aquest n’informarà a la junta.
Els pares han de canalitzar tots els suggeriments, queixes o exposicions relatives a
l’equip o al Club a través del responsable tècnic del club o el responsable de l’equip.
Totes les persones que no tinguin cap funció específica al camp hauran d’estar
obligatòriament a les grades o fora del camp.
Totes les relacions administratives (pagament de quotes, canvis de domiciliació
bancària, etc.) hauran de gestionar-se directament a la Junta.
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2.6 ELS JUGADORS
El jugador en signar la fitxa federativa passa a dependre, esportivament, de la disciplina
de la Unió Esportiva Torrelles fins al final de la temporada corresponent.
La temporada s’inicia a principis de setembre i acaba el 30 de juny, excepte que s’indiqui
específicament unes altres dates.
Qualsevol mala conducta, desobediència o incompliment d’aquestes normes bàsiques
de conducta seran sancionades com a faltes i si són reincidents, serà emès un informe
al Club, perquè aquest prengui les mesures oportunes.
Cal tenir cura dels seus objectes personals. El club no es farà responsable de la pèrdua,
dany o subtracció d’aquests.
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