«EQUIP»
«NOM_I_COGNOMS»
«ADREÇA»
«POBLACIÓ»

DESCOMPTE DEL 10% SI ES PARTICIPA EN LES TRES COMPETICIONS, EL QUAL S’APLICARÀ
A LA ÚLTIMA COMPETICIÓ, EL TORNEIG DE PRIMAVERA.
Benvolgut amic,
Per la present ens plau informar-te que des del Consell Esportiu d’Osona, secció de futbol sala, ja estem preparant la XXIVa.
Edició de la Lliga Comarcal de Futbol Sala Lleure. Enguany esperem comptar novament amb la teva col·laboració com a
delegat i la dels teus companys d’equip.
El calendari previst per la temporada 2013/2014 és el següent:
- Inscripció d’equips:
de l’1 al 30 de setembre de 2013
- Reunió inici de temporada:
dijous 17 d’octubre de 2013 a les 8 del vespre
Auditori Marià Vila d’Abadal (El Sucre-Vic)
- Inici competició:
dilluns 4 de Novembre de 2013
La documentació necessària per la temporada 2013/2014 és la següent:
- Jugadors nous:

Inscripcions equip/jugadors (els documents els trobareu penjats a la web del consell
www.ceosona.com o el mateix consell) i fulls renuncia.
- Tots els jugadors/equips: Assegurança esportiva que facilita el Consell Esportiu d’Osona o acreditació de l’afiliació a una
entitat asseguradora que disposi cobertures que, almenys, cobreixin les establertes pel
Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determina les prestacions mínimes de
l’assegurança obligatòria esportiva.
Els preus per aquesta temporada són els següents:
-Fiança:
60 € (no s’acceptaran xecs pel pagament de la fiança)
-Inscripció equips amb pista pròpia: 485 €
ES MANTENEN PREUS D’INSCRIPCIÓ
- Inscripció equips sense pista pròpia: 625 €
- Assegurança opcional:
35 €
El pagament de la inscripció s’ha de fer 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 (nom de l’equip) i fer-nos arribar el comprovant de l’ingrés a les
nostres oficines o a estera@ceosona.com
0182.1805.29.0201513846 de BBVA
Podeu consultar tota la informació referent a la XXIVa. Edició de la Lliga Comarcal de Futbol Sala Lleure per mitjà de la
nostra pàgina web www.ceosona.com
Sense cap altre particular, rep una cordial salutació.

CONSELL ESPORTIU D'OSONA
Vic, 15 de juliol de 2013

