FUNCIONAMENT
TEMPORADA 2018-2019

1 Presentació
El nostre club neix al 2016 per la
necessitat de federar els equips més
grans de la secció de vòlei de l’Escola de
Secundària Els Arcs. A la temporada
2017/2018 per facilitar la gestió, tots els
equips de la secció i els federats es
gestionen a través del Club, sempre
col·laborant amb el projecte pedagògic de
l’Escola de Secundària Els Arcs.

L’objectiu del club es posar a l’abast de
tots els seus membres els mitjans per
aprendre i millorar la pràctica del voleibol,
col·laborant alhora en la seva formació
com a persona a través de l’esport.
El Club té dues línies: l’escolar i la
federada. Per la temporada 2018/2019
l’objectiu es oferir equips federats en les
categories infantil, cadet, juvenil i sènior.
Per l’altre banda oferirem la possibilitat de
jugar escolar en les categories: benjamí,
aleví, infantil i cadet.

2 Admissió
Totes les jugadores que formen part dels
equips del Club que vulguin continuar la
propera temporada, han de fer la
inscripció mitjançant el formulari de
inscripció.

Per a la incorporació de noves jugadores
caldrà omplir el link d’inscripció i sempre
que tinguem places, confirmarem la
inscripció de la nova jugadora.
Al formulari d’inscripció, les jugadores
infantils i cadets hauran de marcar si els
hi agradaria jugar federat o escolar. En
cas de tenir més de 14 jugadores per els
equips federats, al setembre es faran les
proves per determinar quines jugadores
juguen al equip federat.
Les inscripcions es podran fer de juny
fins a setembre però les places per equip
son limitades i es donaran per ordre
d’inscripció.

3 Quotes
El finançament del Club s’assoleix
bàsicament a partir de les quotes de les
jugadores.

• Benjamí i Alevins: 44€ al mes/ 9
quotes
• Infantil i Cadets escolars: 52€ al mes/
9 quotes
• Federats: 55€ al mes / 10 quotes
Als equips federats els hi passarem el
primer rebut la primera setmana de
setembre, a la resta d’equips el primer
rebut serà al octubre. En tots els equips
el primer rebut serà el rebut del mes més
un mes per avançat. Aquest mes per
avançat ja cobrat es compensarà amb la
quota de juny, que no es cobrarà.
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El fet de formalitzar la inscripció obliga al
compliment del compromís anual amb el
pagament de totes les quotes, malgrat la
jugadora no finalitzi tota la temporada. La
junta i l’equip tècnic del club valoraran
possibles casos excepcionals en que
estigui
justificat
dispensar
d’aquest
pagament.

5 Calendaris i horaris

Qualsevol canvi que afecti es pagaments
ha de ser notificat al club a través d’un mail
a: karel@voleiarcs.com

Qualsevol canvi de horari o de dia es
comunicarà als jugadors i a les famílies
per correu electrònic.

4 Activitat esportiva.

6 Contacte

El voleibol és un esport d’equip que
requereix compromís i respecte cap a les
companyes d’equip i cap a l’entrenador.
És imprescindible l’assistència i puntualitat
tant als entrenaments com als partits. Les
faltes d’assistència reiterades sense cap
justificació o disciplina, provocaran la baixa
en l’equip.
Equipament
Aquest any tindrem un nou proveïdor de
roba, JOMA. A través del formulari
d’inscripció cada jugadora escollirà les
talles del equipament obligatori. El
pagament d’aquest equipament es pagarà
amb el rebut d’Octubre. A més el club
posarà a disposició de les jugadores
material complementari a través de la
botiga online.

A la pàgina web del Club trobareu un
Calendari amb tots els entrenaments i
partits de cada equip. A més cada
dimarts us enviarem un recordatori amb
els partits del cap de setmana.
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