COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL CAN DRAGÓ C/Rosselló i Porcel 7-11

GRUPS D’INICIACIÓ
SUB 8 - Grup 1 (anys 2015 - 2016)
Horari: Dll-Dmx 18:00h a 19:00h
Quota temporada: 435€ (Matrícula de 60€ + 5 Quotes bimestrals de 75€)

SUB 10 - Grup 2 (anys 2013 - 2014)
Horari: Dll-Dmx 18:00h a 19:30h
Quota temporada: 500€ (Matrícula de 75€ + 5 Quotes bimestrals de 85€)
NOTA: S’entregarà el llistat de competicions a les que l’atleta és molt important que
assisteixi. La possibilitat d’entrenaments sense competició NO ES CONTEMPLA.

* Si són 2 germans o més s’aplica el 10% de descompte a la quota bimestral.
** L’import de la matrícula no té descompte. La matrícula de renovació es girarà durant el mes de juny.
*** 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
Ester Rodríguez 696 63 39 16
Ricard Llorens 675 67 43 89
Maria Nicolàs 620 06 04 19
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 o culotte a través de la botiga online AAC www.aacatalunya.net

