ESTADI MUNICIPAL JOAN SERRAHIMA C/Polvorí 5-7

GRUPS DE PRE-TECNIFICACIÓ
SUB 12 – Grup 3 (anys 2010 - 2011)
Horari: Dmt-Dj 18:00h a 19:30h
Quota temporada: 560€ (Matrícula 90€ + 5 quotes bimestrals de 90€ + 20€ per inscripcions
anticipades a les organitzacions de la FCA)

SUB 14– Grup 4 (anys 2008 - 2009)
Horari: Dmt –Dj 18:00h a 19:30h
Quota temporada: 610€ (Matrícula 90€ + 5 quotes bimestrals de 100€ + 20€ per inscripcions
anticipades a les organitzacions de la FCA)

Grups 3 i 4 à + 1 dia d’especialització a orientar/coordinar amb el/la monitor/a de la
temporada anterior i l’entrenador de l’especialitat (CONDICIÓ INDISPENSABLE)
NOTA: El formar part dels Grups de Pre-Tecnificació OBLIGA a la participació a les
competicions programades. Sense aquest compromís no es podrà formar part de l’Escola i
es rescindirà la inscripció en cas de no observar aquesta condició.
* Si són 2 germans o més s’aplica el 10% de descompte a la quota bimestral.
** L’import de la matrícula i les inscripcions no tenen descompte.
*** Els 20€ en motiu de les inscripcions de la temporada es carregaran juntament amb el rebut del segon bimestre.
**** El cost de l’equipament esportiu està al marge de la matrícula i quotes bimestrals.
Per a qualsevol informació podeu adreçar-vos a la mateixa pista d’atletisme i preguntar per:
AAC 93 423 33 92
Manel Castro 629 78 80 88
Ricard Llorens 675 67 43 89
e-mail: servei.comunicacio.aac@gmail.com / secretaria.aac@gmail.com

web: www.aacatalunya.net

Entregar la butlleta a la pista d’atletisme amb 1 fotografia, fotocòpia de la targeta sanitària CATSALUT (només les
noves incorporacions), i el resguard del pagament de la matrícula d’inscripció realitzat al número de compte corrent
del Banc de Sabadell (ingrés o transferència): AACatalunya C.C: ES06 0081 0185 18 0001349743.
Inclou passi a pista d’atletisme, llicència federativa, assegurança i despeses administratives fase inscripció.
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Per a les noves incorporacions és imprescindible adquirir l’equipament AAC el qual inclou samarreta d’escalfament +
dessuador o jaqueta + 2 peces de roba de competició a escollir entre samarreta de competició o top; pantaló curt o
malla curta o calceta a través de la botiga online AAC www.aacatalunya.net

