Benvolgut amic,
Volem informar-te que de cara a la preparació de la XXVIIa. Edició de la Lliga Comarcal de Futbol Sala Lleure que
començarà el dia 7 de novembre. Abans del Torneig Comarcal com cada temporada el Consell Esportiu d’Osona
organitza el 12è. Torneig d’Obertura de Futbol Sala Lleure, que es jugarà del 12 de setembre al 28 d’octubre de
2016.
La documentació necessària per la temporada 2016/2017 és la següent:
Preinscripció venir el consell esportiu amb o enviar-la tota via correu electrònic estera@ceosona.com. Tota la
informació necessària la trobareu a www.ceosona.com dins esports, futbol sala.
- Tots els jugadors/equips:

*Tots els jugadors hauran de fer l’assegurança esportiva que facilita el Consell
Esportiu d’Osona d’acord amb la llei pel Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, pel
qual ens obliga a tenir coberts tots els nostres participants a les competicions
organitzades des del Consell Esportiu d’Osona.

TORNEIG OBERTURA

TORNEIG COMARCAL

(12 de Setembre al 28 d’Octubre)

(7 de Novembre a l’Abril)

1 d’Agost al 29 d’Agost tota la
informació via correu electrònic
Inscripció

Inscripció
29d’Agost el 2 de Setembre correu
electrònic o al mateix consell esportiu
PREUS TEMPORADA

Assegurança

15 €
*obligatòria per jugador

1 de Setembre fins al 23 d’Octubre via
correu electrònica o al mateix consell
esportiu
PREUS TEMPORADA
30 €

Assegurança

*obligatòria per jugador, en cas de tenir-la del
torneig obertura ja no serà necessària

Fiança

es retornarà al final del torneig en cas de no haver
cap incidència

Inscripció
Equip

500 €

30 €
Fiança

es retornarà al final del torneig en cas de no haver
cap incidència

Inscripció
Equip

250 €

60 €

*en cas de participar a tots els tornejos l’assegurança és de 30€

Premi
guanyador
300€

El pagament de la inscripció ha de ser per mitjà d’ingrés o transferència bancària al números de compte que segueix.
En aquest cas, s’haurà de fer constar el concepte de l’ingrés (nom de l’equip) i fer-nos arribar el comprovant de
l’ingrés a les nostres oficines o a estera@ceosona.com.

BBVA

ES23 0182 3507 4302 0801 6710

Sense cap altre particular, rep una cordial salutació.
CONSELL ESPORTIU D'OSONA
Vic, 20 de juliol de 2016

