CLUB PATÍ BREDA
CIF. G17056904

Av. Catalunya – Zona esportiva
17400 BREDA
a/e: clubpatibreda@gmail.com

Secció hoquei Club Patí Breda
INSCRIPCIÓ:
- El nen/a que es vol apuntar està obligat a portar el full d’inscripció juntament amb les fotocòpies que es demanen (dni nen/a i targeta sanitària). Fins que no ho hagi entregat tot, no podrà anar a pista.
- Hi ha un mes de prova gratuït i el Club té a disposició material de prova per deixar previ dipòsit d’una fiança de 50€ que es retornarà al tornar el material (en el mateix estat que se li van deixar).
- Es paguen 12 quotes anuals, tot i que a l’agost no es patina i el juliol es fan horaris especials i compactats.
- La quota mensual és de: 34,50€ un nen/a, 55€ si són dos germans i 90€ si són tres germans. Actualment existeix una bonificació que estableix que després del mes de prova es paguen 2 mesos a quota reduïda de 16€/mes. La quota
inclou els 3€ de quota de soci i la resta la quota de patinador/a.
- Les baixes s’han de comunicar per escrit a clubpatibreda@gmail.com
NORMES:
- El Club Patí és un Cub formatiu, que treballa per la millora del nivell dels seus patinadors. Les decisions esportives les prenen els entrenadors pensant en benefici dels propis jugadors i de l’equip. No es pot destorbar als entrenadors
durant l’entrenament, en cas d’algun aspecte concret a parlar amb ells se’ls demana hora en un moment de canvi de grups o bé es contacta amb el vicepresident de la secció per concertar-la.
- Als entrenaments i als partits és obligatori portar la roba establerta pel club i el material en condicions; el Club es reserva la possibilitat d’incloure qualsevol marca o logo a l’equipació esportiva.
- Els jugadors es canviaran al vestuari corresponent (en cap cas a peu de pista) i només podran ser acompanyats pels pares fins a categoria prebenjamí (els més grans accediran al vestuari i a la pista sols). Els pares o acompanyants no
poden accedir a la pista durant els entrenaments. El temps de dutxa serà de 15-20 minuts. Els patinadors/es no poden entrar a la pista fins que no hi ha l’entrenador o el delegat.
- No es poden portar objectes de valor (rellotges, polseres, mòbils,...), en cas de pèrdua ni el Club ni l’Ajuntament no es fan responsables.
- Durant els partits el responsable de l’equip és el delegat, que s’encarregarà del contacte amb l’altre club, els arbitres i qualsevol incidència que pugui tenir l’equip (si qualsevol patinador necessita assistència mèdica ho ha de comunicar al
delegat per gestionar l’assegurança). Els desplaçaments dels patinadors seran a compte dels pares.
- Totes aquelles qüestions que us preocupen i les idees que vulgueu aportar, cal que les comenteu primer amb els representants de la Junta i no directament als entrenadors.
INFORMACIÓ:
- Al TAULELL d’anuncis es penjaran les convocatòries dels partits i els horaris, així com altre informació interessant sobre el club. Les convocatòries oficials d’assemblees i/o juntes es realitzaran per correu electrònic i cada delegat
gestionarà un grup de Whatsapp pel seu equip (preguem que només s’utilitzi per qüestions relacionades amb el Club).
- Podeu fer arribar qualsevol queixa, idea i/o suggeriment personalment a qualsevol membre de la junta o per mail a clubpatibreda@gmail.com
- Recordeu que podeu visitar la nostra web www.clubpatibreda.cat i seguir-nos a www.facebook.com/CPBredahoqueipatins i a

President: Jordi Sànchez 683375198
Vicepresident: Albert Gutiérrez (Guti) 659606130
Secretària: Olga Valiente 699736105
Tresorera: Anna Prado 696873611

@shcpbreda i a

clubpatibredahp

Responsable de Material: Alícia Pola 657747881
Responsable benvinguda: Alícia Barroso 656479565
Vocals: Miquel Regàs, Joan Navarro, Arnau Prat
Coordinador esportiu: Xevi Martín 697611376

