CAMPIONATS PER A VETERANS - "Futbol d'Empreses"
Adscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la
Direcció General de l'Esport de la Generaitat de Catalunya
campionats interprovincials d'empreses, associacions esportives i de veterans
www.futbolempresesgirona.com

Sol·licitud d'inscripció per a la temporada
2022-2023 - 57è campionat
x
Nom de l'equip:

Localitat:

RESPONSABLES DE L'EQUIP
Dades primer delegat

Dades segon delegat

Nom:

Nom:

telèfons contacte:

telèfons contacte:

correu electrònic:

correu electrònic:

Si no disponeu de correu electrònic o preferiu rebre les comunicacions per correu postal, ompliu les següents dades:
Nom:.......................................................................................... Carrer:........................................................................................
núm:.................................Codi Postal:................................Població............................................................................................
TERRENY DE JOC
camp on juguen com a local:

hora:

domicili del camp:

localitat:

heu de compartir terreny de joc amb altres equips ? SÍ

NO

necessiteu compaginar els calendaris ? SÍ

NO

si heu marcat "SÍ", indiqueu el nom de l'altre equip:
i competició de l'equip amb qui compartireu camp:
Anoteu en aquest espai els dissabtes previstos que no podeu jugar per coincidir amb Festa Major, Carnavals, no disposar
de camp, etc..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
INDUMENTÀRIA
primera equipació

segona equipació

color samarreta:

color samarreta:

color pantaló:

color pantaló:

Data sol·licitud,............................................. Aquesta sol·licitud haurà de ser lliurada abans del 19/08/22, per les següents vies:
Signatura del delegat,
- Per correu electrònic a una de les dues direccions:
mu_sol@hotmail.com

-

jaumemonegros@hotmail.com

- Deixant-la al Cafè Tàndem a l'atenció del Sr. Teixidor (C/. Pau Vila i Dinarès 6, Girona)
Assemblea d'inici de temporada: 1 de setembre de 2022, 19:00 hores Centre Cívic de l'Eixample (Plà de Palau) C/. Saragossa 27 (Girona)
Fons reïntegrable per equips inscrits per primera vegada: 110 € per equip - Fitxes: 15 € per jugador - Arbitratges: 60 € per equip i partit
Els titulars de les fitxes segellades queden coberts per l'assegurança de responsabilitat civil, però aquesta no cobreix l'assistència
mèdica en cas de lesió. Els interessats en contractar una cobertura mèdica esportiva han de posar-se en contacte amb el Consell
Comarcal (Consell Esportiu) de la seva comarca per acccedir a la Mútua General Esportiva o bé contractar una mútua privada.

