Benvolguts amics,
Per la present ens plau informar-vos que des del Consell Esportiu d’Osona, estem preparant la XVa. Edició del
Torneig de Primavera de Futbol Sala Lleure, que es disputarà del 27 d’Abril al 19 de Juny de 2015.
Us adjuntem el full d’inscripció per el torneig, on veureu que a diferència d’altres temporades us demanem que
escolliu dos dies de preferència de joc per tal de intentar respectar-vos el màxim aquests dies. Però com ve sabeu
el calendari quedarà subjecte a les modificacions que pugui haver-hi en funció del nombre d’equips inscrits.
Tots els partits es jugaran a les instal·lacions municipals de Vic. Cada equip jugarà un mínim de 5 partits.
Passaran a quarts de final els quatre primers classificats i els dos millors segons.
Recordeu que aquest Torneig és obert tant als equips que han participat a la present edició de la Lliga Comarcal
de Futbol Sala Lleure 14/15 com a nous equips.
Des d’aquest moment, ja podeu formalitzar la participació a la XVa. Edició del Torneig de Primavera de Futbol
Sala Lleure a les nostres oficines del Mas Osona, a la Zona Esportiva Municipal de Vic de dilluns a divendres de
9 a 1 i de 4 a 8 ( divendres tarda està tancat) o també per correu electrònic estera@ceosona.com . Cal que
retorneu degudament omplert el full d’inscripció que us adjuntem, amb el nom de totes les persones que
integraran el vostre equip. Recordeu també que podeu inscriure tants jugadors com desitgeu; un cop disputat el
primer partit però, ja no es podran incorporar nous jugadors.
El preu de la inscripció és de 220 € més 30 € de fiança (250 totals €) que serà retornada al final del Torneig si
no hi ha hagut cap incidència. Els equips podran recuperar la fiança durant el mes de juliol de 2015 a les oficines
del Consell Esportiu d’Osona. Més enllà d’aquesta data, no es retornarà cap import. Recordeu que els equips
que hagin participat ens les tres competicions tindran un descompte del 10% en aquesta última.
El pagament tant de la fiança com de la inscripció és farà ÚNICAMENT per mitjà d’ingrés o transferència
bancària als números de compte que segueixen. En aquest cas s’haurà de fer constar el concepte de l’ingrés
(posant nom de l’equip + torneig primavera) i portar el comprovant de l’ingrés original a les nostres oficines
juntament amb el full d’inscripció de l’equip, o enviar-lo al correu electrònic estera@ceosona.com
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També podeu consultar tota la informació sobre el Torneig de Primavera a la pàgina web del Consell
www.ceosona.com o bé trucar-nos al tel. 93 881 47 42 en horari d’atenció al públic.

Sense cap altre particular, rebeu una cordial salutació.
Comitè Tècnic de Futbol Sala
Vic, març de 2015

