GIRONACLUBHOQUEI
Fundat el 1940
Medalla d’or al mèrit esportiu
Medalla d’or de la ciutat de Girona

FUNCIONAMENT GIRONA CLUB HOQUEI
El Girona CH és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a formar nens en l’esport de l’hoquei patins i amb
diversos equips sèniors que competeixen en les màximes lligues nacionals i estatals. Per tal que el club funcioni bé,
cal conèixer les normes de funcionament intern que s’han anat establint al llarg dels anys.
1.

DIES, HORARIS I LLOC D’ENTRENAMENT

Els dies d’entrenament són dimarts, dijous i divendres en una franja horària diferent per a cada equip, en el Pavelló
Palau 2 o en pati cobert de l’Escola Migdia de Girona. El període d’entrament comença a finals d’agost i s’acaba per
Sant Joan. Per Nadal i Setmana Santa no hi ha entrenaments.
2-ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA PISTA:
Per el bon funcionament del club és molt important l’assistència a tots els entrenaments. L’accés als vestidors està
restringit als jugadors. Només els pares dels nens d’escola poden accedir puntualment als vestidors per acompanyar
els seus fills. Durant els entrenaments i els partits no es pot estar a la zona del costat de la pista ja que s’hi realitzen
activitats.
3- SOCIS i DRETS DELS SOCIS
El socis del Club són sempre majors d’edat. Els jugadors de base menors d’edat tenen un familiar que és el Soci del
Club. El soci paga la QUOTA DE SOCI DE TEMPORADAde 65€ el mes d’agost o a l’inici de l’activitat. Si l’activitat
comença més enllà de 1 de gener es paga la meitat de la quota. La condició de soci del Girona CH dóna els drets i
deures establerts en els Estatuts del Girona CH.
4. QUOTES D’ENTRENAMENT DELS JUGADORS
Els jugadors de base paguen una QUOTA MENSUALde SETEMBRE a JULIOL (ambdós inclososper repartir les
despeses total al llarg dela temporada). El cost de l’activitat anual, aprovat en l’Assemblea General per a la
temporada 2018-2019,i repartit en 11 mesos és:
Escola ( nens nascuts 2013 o posteriorment): 35 €/mes .
Iniciació ( nens nascuts 2011 i 2012) : 60 €/mes
A partir de Pre-benjamí ( nens nascuts 2010 o abans): 75 €/mes
Si es col·labora en les activitat organitzades pel Club per obtenir beneficis econòmics*:
Escola ( nens nascuts 2013 o posteriorment): 35 €/mes .
Iniciació ( nens nascuts 2011 i 2012) : 45€/mes
A partir de Pre-benjamí ( nens nascuts 2010 o abans): 60€/mes
A l’inici de l’activitat cal pagar la FITXA FEDERATIVA. El cost de la fitxa no és fix, ja que l’estableix la Federació
Catalana de Patinatge (FECAPA), i inclou l’assegurança esportiva.El cost previst de les fitxes per a la temporada
2018-2019 són:30€/any Escola; 45€/any Iniciació; 50€/any de Pre-benjamí a Infantil; 60€/any Juvenil i superiors.
Tots els pagaments es fan per domiciliació bancària. Les quotes dels jugadors es cobren a principi de cada mes.En cas
de baixa, cal que es notifiqui 15 dies abans de final de mes per poder gestionar la baixa i evitar el pagament. En cas
de retorn d’un rebut, el titular del compte es fa càrrec de les despeses de gestió del retorn.

http://gironach.cat/

info.gironaclubhoquei@gmail.com

5- EQUIPACIÓ DEL CLUB( A PARTIR DE INICIACIÓ-PREBENJAMINS)
Totes les jugadors que competeixen tenen el següent vestuari:
-Primera i segona equipació oficial ( iniciació només primera equipació) ( s’encarrega directament al Girona CH)
-Xandall de Club
-Material propi per fer hoquei. El Club disposa de material bàsic per deixar als porters de categories escola, iniciació i
pre-benjamí).
6- TASQUES I COL·LABORACIÓ( A PARTIR DE INICIACIÓ-PREBENJAMINS)
El funcionament del club és possible gràcies a la participació dels pares i jugadors. A cada equip hi ha un delegat
d’equip que és un pare d’un jugador que representa al Club i l’equip. El delegat està identificat a la federació i té
unes responsabilitats esportives durant i després dels partits. També és qui informa a la resta de l’equip de les
convocatòries, els horaris de les competicions i altres activitats organitzades pel Club.
El Club s’organitzatorneigs, trobades esportives, campionats, etc, que requereixen la participació de molta gent per a
que es pugin fer. També fa activitats pertal d’aconseguir beneficis que permetin disminuir el que han de pagar les
famílies i tenir equips d’alt nivell.
*

BarEl Bar del Club és una font d’ingressos important destinada a cobrir despeses dels equips de base. Per aquest

motiu, cada família es fa responsable de la feina del bar un torn de servei al llarg de la temporada.Si alguna família
no hi vol participar ho ha d’informar a secretaria ( info.gironaclubhoquei@gmail.com) i s’aplicarà el cost de les
quotes corresponents.
*

Barraques de Fires Les barraques de Fires de la Copa són una font d’ingressos molt important destinada a cobrir
despeses generals del Club i els equips. En els anys que es fa barraca de Fires es demana la col·laboració de les
famílies en 2 torns ( en el que hi participa únicament 1 membre de la família) i que es fan conjuntament les famílies
de l’equip. Si alguna família no hi vol participar ho ha d’informar a secretaria ( info.gironaclubhoquei@gmail.com)i
s’aplicarà el cost de les quotes corresponents.
Loteria de NadalElGirona CHven participacions de la Loteria de Nadal per obtenir ingressos extraordinaris per a tots
els equips. A cada numero hi ha un import destinat a un num. de la loteria de Nadal i una part que correspon a
donatiu. La part del donatiu dona dret al sorteig d’un regal. Els socis són responsables dels números que se’ls
entrega. Es poden retornar els números que no s’han venut, però cal abonar la part del donatiu que no s’ha venut
( 50 €).
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INSCRIPCIÓDESOCISIJUGADORS/ES
TEMPORADA2018-19
SOCI(jugador major d’edat / pare, mare o tutor)
Nomicognoms
NIF /NIE/ Passaport
Adreça(carrer,portali pis)
Població icodipostal
Telèfon mòbil
Correuelectrònic
Comptebancari-IBAN

Codi País

DC

Entitat

Oficina

DC

Compte

Altre Pare/Mare o Tutor del menor
Nom
NIF /NIE/ Passaport
Relaciófamiliar
Telèfon
Correuelectrònic
JUGADORS/ES
Nom
Datadenaixement
DNI
Tarjasanitària(ICS)
Notaimportant:Per a poder iniciar l’activitat cal haver omplert i lliurat aquest full d’inscripció juntament amb còpia del
DNI de titular del banc, DNI del jugadori laTSdel jugador, i haver abonat la part corresponent a la fitxa
AUTORITZACIONS

En/na ambDNI/NIE/Passaport, com a responsable familiar,autoritzo a lGirona Club Hoquei a enregistrar les
dades facilitades a un fitxer informàtic (1) per a les finalitats pròpies del Club,que es publiqui a la web de Club i a
les xarxes socials relacionades amb el Clubles m e v e s imatges o l e s dels meus tutelats obtingudes en
les activitats realitzades al Club i a efectuar els càrrecs bancaris corresponents establerts pel Club com a
socis i participants.

Data

Signatura

He llegit i accepto les condicions detallades en el full de Funcionament de Girona CH

Data
(1)

Signatura

Es podran modificar o eliminar le s dade sadreçant un correu electrònic a info.gironaclubhoquei@gmail.como bé per correu postal a
la seu social del Club.
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