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FUTBOL CLUB PIRINEUS 

TEMPORADA 2022-2023 
·  Els pagaments de les quotes en efectiu seran totes del 1 al 5 del mes 

corresponent. 

· La revisió mèdica obligatòria per disputar la competició de la Federació 

Catalana de Futbol (FCF) anirà a càrrec de la jugadora. 

· Les jugadores que disputen la competició de la FCF han de fer els dos 

pagaments de la llicència (portal i mutualitat) a través del seu portal federatiu 

personal. Sempre tindreu a disposició el coordinador per ajudar-vos en els 

tràmits corresponents. 

· En el cas d’aturades per causa de força major el club seguirà realitzant 

activitats mitjançant altres mitjans. En el cas de suspendre totes les activitats 

per períodes superiors a un mes de forma continuada, no es passarà el rebut 

corresponent. 

· En el cas d'impagament no notificat, si no es regularitza la situació, la jugadora 

podria perdre el dret d'entrenament i competició. 

· En el cas d'acumular dos rebuts impagats la jugadora causarà baixa a l'entitat. 

· Les baixes voluntàries s’hauran de notificar abans del dia 25 del mes anterior, 

en cas contrari s'abonarà la quota corresponent. 

· La matrícula i la primera quota de soci anual es pagaran juntament amb la 

mensualitat del mes de Setembre. 

· Sabem que el mes de Setembre es un mes complicat (inici del curs,etc..), en el 

cas de necessitat es pot fraccionar la primera cuota entre els mesos de 

Setembre, Octubre i Novembre 

 

QUOTES TEMPORADA 2022-2023 
PROGRAMA 

 
MATRICULA MENSUALITAT QUOTA SOCI 

ANUAL 
COMPETITIU 

(Programa amb 
competició) 

 
20,00€ 

 
30,00€ 

 
25,00€ 

FORMATIU 
(Programa sense 

competició) 

 
20,00€ 

 
25,00€ 

 
25,00€ 
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FUTBOL CLUB PIRINEUS 

PROGRAMES FC PIRINEUS 

PROGRAMA COMPETITIU 
· El programa Competitiu va dirigit a jugadores que ja tenen una capacitat tècnica i 

coordinativa desenvolupada. 

· La creació dels equips depèn del criteri i decisions de l’àrea esportiva. Aquests 

s'aniran confeccionant de manera progressiva un cop començada la temporada, amb la 

intenció de fer els grups de la manera més adequada possible per afavorir la formació 

de les jugadores. 

· Per tal d’assolir els continguts tècnics, tàctics i de sistema corresponents a l’etapa 

formativa de la jugadora, es recomanable entrenar els dos dies d’entrenament. 

· Els equips del programa Competitiu participaran a la lliga de la Federació Catalana de 

Futbol, així com en diferents tornejos durant tota la temporada.  

· Inscripció abans del 31 de Maig. 

· Primera cuota Setembre 75,00€, en concepte de Matrícula anual, Quota de soci anual 

i mensualitat del mes de Setembre. 

· Quota de la temporada: 300€. Pagament fraccionat en 10 mesos de 30€. Si la jugadora 

es dona de baixa, s’haurà de tornar a abonar la matricula i hi ha la possibilitat de perdre 

la plaça. 

 

PROGRAMA FORMATIU I APRENENTATGE 
· Va destinat a aquelles jugadores que es troben en un nivell molt inicial respecte a la 

comprensió bàsica del joc o noies que vulguin iniciar-se en la pràctica del futbol i 

vulguin practicar-lo sense haver de tenir el compromís de jugar cada setmana o 

simplement que vulguin venir a practicar futbol per passar-s’ho bé. Podrien jugar 

partits de competició de manera progressiva i en funció del criteri de l’àrea esportiva 

per facilitar la seva adaptació (sempre s’informarà abans a les famílies). Les sessions 

d’entrenament van destinades, sobretot, a la millora tècnica de la jugadora. 

· L’Àrea esportiva decidirà si mes endavant les jugadores del Programa Formatiu i 

Aprenentatge formaran, en el cas que vulguin, part del Programa Competitiu. 

· Inscripció abans del 31 de Maig. 

· Primera cuota Setembre 70,00€, en concepte de Matrícula anual, Quota de soci anual 

i mensualitat del mes de Setembre. 

· Quota de la temporada: 250€. Pagament fraccionat en 10 mesos de 25€. Si la jugadora 

es dona de baixa, s’haurà de tornar a abonar la matricula i hi ha la possibilitat de perdre 

la plaça. 

 


