INSCRIPCIONS CF CORBERA TEMPORADA 2022 - 2023
Obre el període d’inscripció dels jugadors i jugadores de futbol per a la temporada 2022-23
“termini obert des del 14 de maig al 30 de juny de 2022”
- Els jugadors i jugadores que tenen ﬁtxa amb el club tenen reservada la plaça ﬁns al 2 juliol.
A partir d’aquesta data, es podran inscriure sempre que quedin places vacants a la categoria
a la que pertany segons l’any de naixement.
- Els jugadors i jugadores que no tenen ﬁtxa amb el club poden fer la inscripció a partir del 6
de juny, sempre que el grup al que pertany per any de naixement, no estès cobert pels
jugadors i jugadores actuals del club. En cas contrari, quedaran en llista d’espera.
- Recomanem efectuar la inscripció de forma telemàtica. Tot i així les oﬁcines del club estan
obertes per a qui ho vulgui fer de forma presencial. Per a qualsevol dubte, podeu
contactar-hi també per Whatsapp: 664 562 386
El pagament de la inscripció es podrà realitzar:
• mitjançant una transferència de 60€ al compte: ES71 0081 5339 8500 0119 6327 i
indicant com a dades addicionals el nom i cognoms del jugador/a
• per domiciliació en un termini: el club girarà un rebut als voltants del 18 de juny per import
de 60 € corresponent a la inscripció
• per domiciliació en tres terminis: el club girarà tres rebuts als voltants dels dies 6 de juny,
juliol i agost per import de 20 € cadascun d’ells
- Per a realitzar la inscripció caldrà fer-nos arribar al NOU email (cfcorbera@cfcorbera.cat)
les planes d’aquest document (“Altres condicions” i “Inscripció”), degudament complimentades
i el resguard de la transferència (si s’ha escollit aquesta opció).
- No es formalitzarà la inscripció ﬁns que s’estigui al corrent de pagament de les quotes de la
temporada 2021-22.
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CONFIGURACIÓ D’EQUIPS
El C.F. Corbera conﬁgurarà els equips en funció de la qualitat tècnica, necessitats per posició i
nivell de competició de cada equip. Els equips, sense comptar els porters, no excediran la
quantitat de 10-11 jugadors/es en futbol 7 i de 18 a futbol 11. La intenció és conﬁgurar equips
amb capacitat de competició i que els seus jugadors participin de forma activa i continuada en
la gran majoria de partits; és per això que les plantilles han d’estar compensades a nivell de
qualitat i no tenir un nombre excessiu de components. De totes formes, en cas de que el
nombre d’inscrits en alguna categoria no siguin suﬁcients per a formar un equip (per exemple,
degut a que s’hagin produït baixes inesperades), aquests es repartiran entre els equips de la
categoria per tal que puguin seguir competint.
Un cop rebudes les sol·licituds d’inscripció, el cos tècnic del CFC, tenint en compte la qualitat
tècnica dels jugadors i jugadores, elaborarà la llista de cadascun dels equips que seran inscrits
en les competicions de la Federació Catalana de Futbol en les seves diferents categories.
Es podran fer inscripcions de jugadors únicament per entrenar en les categories del grup
Escola. Per la resta de categories, dependrà de la quantitat de jugadors i jugadores que hi hagi
inscrits.
QUOTES TEMPORADA 2022 - 2023
Grup
Escola

Fútbol 7

Fútbol 11

Categoria
Debutants 1r any (2018)
Debutants 2n any (2017) 1
Prebenjamí (2015-16)
Benjamí (2013-14)
Aleví (2011-12)
Femení (2009-14)
Femení (2004-08)
Infantil (2009-10)
Cadet (2007-08)
Juvenil (2004) 3
Juvenil (2005) 3
Juvenil (2006) 3

Quota
d'Inscripció
0€

Quota
mensual
18 €
18 € / 35 €

45 €
60 €

Quotes federatives i roba

Femení Amateur

Quotes federatives i roba
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40 € 2

30 €
35 €
40 €

Amateur B

Amateur A

Quota
soci

40 €
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1 La quota mensual dels Debutants de 2n any dependrà de si l’equip s’inscriu a la competició de
debutants de la FCF. 2 La quota de soci està prorratejada dins les 10 quotes mensuals 3 Per a
poder gaudir dels descomptes a les quotes de juvenil, caldrà haver jugat almenys sis temporades als equips inferiors (Prebenjami-Cadet). En cas de no complir aquesta condició, la quota
serà de 45€
La quota serà de 30 € per la resta de germans. Els descomptes en les quotes no seran acumulables.

DESPESES FCF
Recordem que al Setembre cada jugador haurà de tramitar la seva alta al “Portal del Federat” i
la mutualitat obligatòria, com cada temporada. A títol informatiu aquí teniu l’import de les
quotes de la temporada 2021-22 (amb boniﬁcació del 20% de la quota ja aplicada):
Quota Portal
del Federat

Quota
mutualitat

Total

JUVENIL
CADET
INFANTIL
FEM. JUV.
ALEVÍ
BENJAMÍ

24,50 €
24,50 €
24,50 €
24,50 €
24,50 €
24,50 €

74,51 €
74,51 €
54,28 €
44,14 €
44,14 €
44,14 €

99,01 €
99,01 €
78,78 €
68,64 €
68,64 €
68,64 €

PREBENJAMÍ
FEM ALEVÍ

24,50 €
24,50 €

44,14 €
37,66 €

68,64 €
62,16 €

DEBUTANT

24,50 €

17,54 €

42,04 €

Categoria

Als nous jugadors/es del club i als que els hi hagi caducat la revisió mèdica, se’ls assignarà dia i
hora per a renovar-la durant els mesos de juny o setembre. El preu serà de 30.00€ que caldrà
pagar en el mateix moment de fer-la.
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HORARIS D'ENTRENAMENT PROVISIONALS
Aquests són els horaris dels entrenaments previstos al Camp Municipal, un cop ﬁnalitzin les
obres. Aquests horaris poden patir lleus canvis en funció de la quantitat d'equips inscrits a
cada categoria.
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ALTRES CONDICIONS:
1. Continuarem amb la indumentària, de la temporada anterior (Hummel). Als jugadors/es nous al
club, se’ls entregarà l’equipació de partit.
2. Les famílies es faran responsables de les reposicions de les equipacions.
3. Pels jugadors/es nous al club cal comprar el pack obligatori de partits o d’entrenaments:

Pack obligatori partits (130 €)

Pack obligatori entrenaments (60€)

Samarreta entrenament

Samarreta entrenament

Pantaló entrenament

Pantaló entrenament

Mitgetes entrenament

Mitgetes entrenament

Dessuadora

Dessuadora

Polo passeig
Jaqueta xandall
Pantaló xandall

4. Per la campanya de Nadal es farà entrega d’un talonari de loteria per família corresponent a 8
butlletes de 3€, amb un cost de 24€ (4€ de donació al club). Es descomptarà amb la quota del
mes de desembre.
5. Acceptació del codi ètic de la FCF i normativa futbol base del club. Aquesta informació es pot
trobar a la nostra web (www.cfcobera.cat) -> Zona d’interès -> Descàrregues.

Jo, .............................................................................................................................. amb DNI: .................................
com a pare / mare / tutor legal del jugadro/a .................................................................................................
accepto accepto aquestes condicions per la inscripció del jugador/a al Club de Futbol Corbera.
Corbera de Llobregat, ........ de ............................... de 20...

www.cfcorbera.cat
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2022-2023
EQUIP ACTUAL (2021-22):

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

Telèfon:

Adreça:
Localitat:
Província:

Codi Postal:

Núm. DNI / Passaport:

Adreça correu:

Lloc de naixement:

Nacionalitat:

Últim club en el que ha jugat:
Al·lèrgies conegudes:
Núm. targeta sanitària:

DADES FAMILIARS
Nom i cognoms del pare:

Data naixement pare:

Telèfon pare:
Adreça correu pare:
DNI/Passaport: pare:
Nom i cognoms de la mare:

Data naixement mare:

Telèfon mare:
Adreça correu mare:
DNI/Passaport: mare:

DADES ECONÒMIQUES
INSCRIPCIÓ
- Debutants (2017/18) Inscripció gratuïta
- Trasferència: CF Corbera ES71 0081 5339 8500 0119 6327
TRIAR UNA OPCIÓ
- Domiciliació (1 x 60€) (15/06)
- Domiciliació (3 x 20€) (15/06, 15/07, 15/08)
QUOTES MENSUALS
- Efectiu
- Domiciliació IBAN (indiqueu):
MODALITAT
- Només entrenaments
- Entrenaments + partits
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 20212 - 2023
EQUIPO ACTUAL (2021-22):

DATOS DEL JUGADOR/A
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Dirección:
Localidad:
Provincia:

Codigo Postal:

Núm. DNI / Pasaporte:

Correo electrónico:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Último club en el que ha jugado:
Alergias conocidas:
Núm. tarjeta sanitaria:

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos padre:
Teléfono padre:

Fecha nacimiento padre:

Coreo electrónico padre
DNI/Pasaporte padre:
Nombre y apellidos madre:
Teléfono madre:

Fecha nacimiento madre:

Coreo electrónico madre:
DNI/Pasaporte madre:

DATOS ECONÓMICOS
INSCRIPCIÓN
- Debutantes (2016/17) Inscripción gratuita
- Trasferencia: CF Corbera ES71 0081 5339 8500 0119 6327
ESCOGER UNA OPCIÓ
- Domiciliación (1 x 60€) (15/06)
- Domiciliación (3 x 20€) (15/06, 15/07, 15/08)
CUOTAS MENSUALES
- Efectiu
- DomiciliacióN IBAN (indíquelo):
MODALIDAD
- Sólo entrenamientos
- Entrenamientos + partidos
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AUTORITZACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA DRETS D’IMATGE
En/Na ........................................................................................................................................................
amb número de DNI o Passaport .........................................................com a pare, mare o tutor
de ..............................................................................................................................................................
Autoritzo al C.F. Corbera a la presa d’imatges de (nom de la persona)
........................................................................................................................................................
per il·lustrar material publicitari del C.F. Corbera o per incloure-les en reportatges dels mitjans de comunicació.
Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs,
material promocional, publicitat, xarxes socials)
Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb el C.F. Corbera per a la
utilització de la meva imatge o de la persona a qui represento.
........... de........................................................de

Signatura

Posem en el seu coneixement que el responsable d’aquestes imatges és el club, i que per
exercir els drets de consulta, accés o cancel·lació pot dirigir-se al mateix club.
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AUTORIZACIÓN CESIÓN GRATUITA DERECHOS DE IMAGEN
D/Dª ........................................................................................................................................................
con DNI o Pasaporte número ......................................................... como padre, madre o tutor
de ..............................................................................................................................................................
Autorizo al C.F. Corbera a la toma de imágenes de (nombre de la persona)
........................................................................................................................................................
para ilustrar material publicitario del C.F. Corbera o para poner en reportajes de los
medios de comunicación.
Las imágenes podrán ser difundidas en cualquier medio (TV, premsa, internet, medios externos, material promocional, publicidad, redes sociales)
Esta autorización es completamente gratuita, y me comprometo a no reclamar ninguna
compensación, pago, y/o indemnización a cambio del permiso acordado con el C.F. Corbera
para la utilización de mi imagen o de la persona a quien represento.
........... de........................................................de

Firmado

Ponemos en su conocimiento que el responsable de estas imágenes es el club y que, para
ejercer los derechos de consulta, acceso o cancelación puede dirigirse al mismo.
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