NORMATIVA DE CLUB
2019-2020
 La direcció esportiva està a disposició dels pares. És prohibit prendre mesures de manera independent
i sense el coneixement de l’entitat.
 Per a qualsevol consulta esportiva els pares i mares s’han d’adreçar directament a la direcció esportiva.
Amb l’entrenador només es parlarà de qüestions organitzatives, no esportives ni extraesportives.
 El comportament dels pares serà respectuós amb qualsevol persona que formi part del club.
 La coordinació esportiva està a la vostra disposició per ajudar a prendre mesures parcials en relació als
problemes en els estudis dels vostres nens i nenes o altres problemes de comportament.
 El club no es farà responsable de la desaparició o robatori de telèfons mòbils, videoconsoles, diners,...
 Si el jugador no paga les quotes es retirarà la fitxa federativa.
 No es donaran baixes federatives durant la temporada.
 No es retornaran quotes pagades en cas de baixa.

GRADERIA (dies de partit)
 Els dies de partit està prohibit tractar problemes esportius (de dilluns a divendres).
 El comportament dels pares serà SEMPRE respectuós amb els jugadors i pares adversaris, amb àrbitres
i amb qualsevol persona que formi part del club.
 L’objectiu de l’afició ha de ser animar al SEU EQUIP!
 Si el comportament de l’afició rival no és correcte, s’ha de parlar amb els responsables del Club.
 A banda d’animar als equips, els pares tenen totalment prohibit donar instruccions als jugadors.
 L’esport del Futbol és només un joc i alhora el joc és l’únic protagonista. Deixem gaudir d’ell als
jugadors i jugadores.
 La direcció esportiva prendrà les mesures adients si no es respecten aquests principis. En cas de
sancions econòmiques per comportaments a la graderia es faran responsables els pares del jugador.

ENTRENAMENTS
 És obligat avisar amb antelació i justificació l’absència a un entrenament o partit (s’ha d’avisar a
l’entrenador o coordinador corresponent).
 Els jugadors o jugadores han d’entrenar un mínim de dos dies per poder ser convocats.
 Si s’acumulen moltes absències injustificades la direcció esportiva pot reduir el temps de joc o deixar
sense convocar un jugador per donar més temps de joc als altres.
 Tot jugador està obligat a entrenar amb la roba oficial del club.
 Els dies de pluja per defecte hi haurà entrenament. Els jugadors han d’esperar als vestidors
corresponents. No caldrà assistir en cas de comunicar-se per les xarxes socials la suspensió dels
entrenaments amb suficient antelació.
 Cap jugador podrà entrenar amb un altre club sense el consentiment per escrit de l’AE Prat. En cas
contrari serà denunciat a la FCF.

PARTITS
 Tot jugador està obligat a arribar puntual a la convocatòria de partit i assistir amb la roba del club.
 Abans de l’inici de la convocatòria està prohibit jugar a futbol. Els jugadors estaran asseguts en grup
i amb un comportament adequat.
 Un jugador pot ser convocat a qualsevol equip del club sempre i que pugui jugar per edat.
 A les categories de federació els pares no poden entrar al vestidor els dies de partit. Es recomenara
als entrenadors fomentar en els jugadors el dutxar-se després de l’activitat física.
 El club no es farà responsable de cap desplaçament de jugadors a camp contrari. La responsabilitat
dels trasllats seran de les famílies.

SERVEIS
El fet de ser jugador del Club inclou:
 Servei de Fisioterapeuta
 Revisió mèdica federativa
 Arbitratges
 Direcció i coordinació esportiva professional.
 Preu especial al carnet de soci.

PREU
El preu total de la temporada és de 450€
 1 pagament 125 € (15 juliol)
 5 pagaments 65 € (octubre – febrer)
 Tots els pagaments són domiciliats per raons de seguretat i transparència
 La devolució d’un rebut tindrà un cost de 5 € addicionals i s’haurà d’abonar a l’oficina.
 Els jugadors amb impagaments no podran ser convocats.

ROBA
 Els jugadors nous és obligatori que comprin el pack complet de roba. Així com els veterans el pack de
roba de veterà. Després poden comprar de forma opcional tot allò que necessitin. Tota la roba es
compra mitjançant l’enllaç web.

Signatura pare/mare/tutor

