NOTA INFORMATIVA
QUOTES ESCOLA D’ATLETISME TEMPORADA 2022-2023
Des de l’1 de setembre de 2022 s’obre una nova temporada i el període de pagament de la quota pels
nens inscrits a l’escola d’atletisme per la temporada 2022-2023. La quota establerta per aquesta
temporada és de 250€ anuals repartits en dos pagaments, a excepció del Programa d’Escoles
esportives que té un preu de 100€ al ser una activitat subvencionada per la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament del Vendrell.
El pagament de la quota cal fer-lo fent l’ingrés de l’import al nº de compte: ES30 0182 2968 5502 0173
4745 (BBVA) indicant el nom i cognoms del nen a la referència segons el quadre següent:
Modalitat
Escoles
Esportives
Esport Federat
Esport Federat
Grups
Tecnificació
Grups
Tecnificació
Grups
Tecnificació

Categoria
Nascuts entre 2017 i
2010
Nascuts entre 2015 2010
Nascuts entre 2015 2010
Nascuts 2009 i
anteriors
Nascuts 2009 i
anteriors
Nascuts 2007 i
anteriors

Periode

Concepte

Import

Setembre 2022

Quota

100,00 €

Setembre 2022

1r pag. Quota (*)

100,00 €

Gener 2023

2n pag. Quota (*)

150,00 €

Setembre 2022

1r pag. Quota (*)

150,00 €

Gener 2023

2n pag. Quota (*)

100,00 €

Desembre 2022

Llicència
Federativa (**)

-

(*) La quota és per temporada però es fracciona per facilitar-ne el pagament a les famílies. Si un nen(a) deixa l’activitat un
cop iniciada la temporada, igualment ha de fer el pagament de les dos fraccions
(**) a partir de categoria S18, el preu de la llicència Federativa no queda inclòs dins l’import de la quota i cal abonar-lo a
banda. Els preus de les llicències establerts per la FCA es publiquen al novembre de l’any en curs.

DESCOMPTES SOBRE LA QUOTA
** 5% de descompte del total de la quota en les inscripcions en les que el pare o la mare sigui soci de l’entitat.
** 10% de descompte als nens inscrits a l’Escola d’atletisme que tinguin TFNM (Títol de Familia Nombrosa o
Monoparental)
Els descomptes de TFNM i soci no són acumulables, és a dir, si una familia de socis gaudeix dels descomptes per TFNM,
aleshores no s’aplicaran els descomptes per soci del primer i posteriors fills.

El Vendrell, a 01 de setembre de 2022
Sergi Calatayud
Secretari
Club d’atletisme runners elvendrell
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