
      U.E.MARTINENCA 
       Full d’inscripció Futbol Base JUVENIL 
                 Temporada 2019 – 2020 

 
DADES DEL JUGADOR/A 
  

DATA DE NAIXEMENT       CATEGORIA        

NOM I COGNOMS       

DNI/TR       TARGETA CATSALUT       

LLOC DE NAIXEMENT       

TELF. MÒBIL       TELF. FIXE       E-MAIL       

ADREÇA       

CODI POSTAL       POBLACIÓ       

VAS SER JUGADOR/A DE LA UE. MARTINENCA LA TEMPORADA 2016-2017?           SI        NO 

 
 

DADES DE SOCI/A FAMILIAR 
 

NOM I COGNOMS DEL PARE/TUTOR       DNI/TR       

TELF.MÒBIL       TELF.FIXE       E-MAIL       

ADREÇA       

CODI POSTAL       POBLACIÓ       

NOM I COGNOMS DE LA MARE/TUTORA       DNI/TR       

TELF.MÒBIL       TELF. FIXE       E-MAIL       

ADREÇA       

CODI POSTAL       POBLACIÓ       

DATA DE NAIXEMENT  PARE /TUTOR       DATA NAIXEMENT MARE /TUTORA       

NUM. DE FILLS INSCRITS AL CLUB       ESTAT CIVIL       

                                                                                                

 PREUS I FORMA DE PAGAMENT   
 

JUVENIL:  125,00 € a la inscripció (fins el 31 de Juliol )  
250,00 € 125,00 € al donar-se d’alta a la Federació (fins el 1 de setembre) 

PLACES 
LIMITADES 

NO ES DONARÀ D’ALTA CAP JUGADOR QUE NO TINGUI LA QUOTA TOTALMENT PAGADA 

 
 
 
NOTA: Tots els jugadors que tinguin més d’un germà inscrit, aquest gaudirà d’un 25% de descompte en la quota de la categoria 
inferior 
CADA JUGADOR S’HA DE DONAR D’ALTA A LA MUTUALITAT. LES REVISIONS MÈDIQUES, QUE CORRESPONGUIN, ANIRAN A 
CÀRREC DELS PARES I ES COBRARAN A PART. 
 
NOVETAT:  El jugador que porti algun jugador que no hagi estat al club durant les dues últimes temporades  se li bonificaran 30,00€ 
de la  quota. 
 
 

 
 
Sant Martí Sarroca,        
 

La Mare/Tutora                                                                  El Pare/Tutor                                       El Jugador/Jugadora 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FOTO 

Per omplir-lo des de el vostre ordenador, feu clic sobre els requadres grisos i desprès 
imprimir-lo. Cal portar-lo a les oficines del club degudament signat. Tots els camps s’han 
d’omplir en la seva totalitat. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EQUIPACIÓ I MATERIAL 
 
Material esportiu temporada 2019-2020 
 
Durant la temporada serà obligatori que cada jugador porti  l´ equipació oficial de la  
U.E MARTINENCA, tant als entrenaments com al partits de competició. 
Per tal motiu, el club posa a disposició de cada jugador/a TRES PACKS DIFERENTS  per poder adquirir el 
material que cregui oportú. Heu de triar-ne una. 
 
              

   
PRODUCTE TALLA 

   
  

 OPCIÓ  1   
 

XANDALL   

     OPCIÓ  2   
 

DESSUADORA   

   
SAMARRETA ENTRENAMENT   

   
PANTALÓ ENTRENAMENT (2 unitats)   

     OPCIÓ  3   
 

POLO JUGADOR   

   
PANTALÓ PIRATA   

   
MITGETES (2unitats)   

                         
  
(Opcions de talla: 00,0,1,2,S,M,L,XL) 

 
Anoteu la opció que trieu, indicant la talla i el numero de peu si trieu mitgetes. Es molt important per poder 
demanar la roba i poder començar la temporada amb l´equipació completa. 
 
DATA D’INICI DE TEMPORADA 
 

MAINADA Dimarts 17 DE SETEMBRE 

PREBENJAMÍ Dijous 12 DE SETEMBRE 

BENJAMÍ Dimarts 3 DE SETEMBRE 

ALEVÍ Dimarts 3 DE SETEMBRE 

INFANTIL Dimecres 4 DE SETEMBRE 

CADET Dimecres 4 DE SETEMBRE 

JUVENIL Dimecres 4 DE SETEMBRE 

 
 
 
HORARIS D’ENTRENAMENTS 
 

CATEGORIA DIES HORARI 

MAINADA Dimarts i dijous De 17:30 a 18:30h 

PREBENJAMÍ Dimarts i dijous De 17:30 a 19h 

BENJAMÍ Dimarts i dijous De 17,30 a 19h 

ALEVÍ Dimarts i dijous De 18 a 19:30h 

INFANTIL                 (*) Dimecres i divendres De 18:30 a 20h 

CADET                     (*) Dimecres i divendres De 18:30 a 20h 

JUVENIL                   (*) Dimecres i divendres De 20 a 21:30h 

(*) Aquets equips, el mesos de setembre i gener, també entrenaran els dilluns 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AUTORITZACIONS I TRACTAMENT DE DADES 
 
 

Els adults que han signat el Full d’inscripció, autoritzen a el/ella seu/seva fill/filla a realitzar els entrenaments i/o 
desplaçaments que organitzi la UE. MARTINENCA (UEM) i ha participar en les activitats esportives a les quals està 
inscrit. Les convocatòries seran directament al camp d’esports on és realitzi el partit, sent responsabilitat del Pares el 
seu desplaçament, eximint de qualsevol responsabilitat a la UEM 
Tots els sotasignats autoritzen a la UEM a enregistrar i difondre les imatges de les activitats que li son pròpies, en les 
que pugui sortir tant les seves imatges personals com las dels menors que estiguin sota la seva pàtria potestat. 
Aquestes imatges podran ser utilitzades per la UEM amb finalitats educatives i promocionals, cedint en favor de la 
UEM qualsevol dret que es pogués derivar d’aquest fet, sense limitació de temps. 
L’informem que les seves dades de caràcter personal que ens proporcionen queden emmagatzemades en la Base de 
Dades propietat i gestionada per la U.E. MARTINENCA. Nomes les fem servir per enviar-li informació dels nostres 
projectes, notícies, esdeveniments i serveis. Pot cancel·lar-les o modificar-les sempre que vulgui enviant un e-mail a: 
uemartinenca@hotmail.com.  
En cas de Pares/Mares separats o divorciats, el full d’inscipció ha de ser signat pel Pare i la Mare 
 
 
CATEGORIES 2019-2020 
 
 

MAINADA Nascuts del 2014 al 2015 

PREBENJAMÍ Nascuts del 2012 al 2013 

BENJAMÍ Nascuts del 2010 al 2011 

ALEVÍ Nascuts del 2008 al 2009 

INFANTIL Nascuts del 2006 al 2007 

CADET Nascuts del 2004 al 2005 

JUVENIL Nascuts del 2001 al 2003 

 
 
LA INSCRIPCIÓ 
 
Es podrà fer a les oficines del Club, de dimarts a divendres de 17:00 a 20:00 hores. 
 

DATA LÍMIT: 31 DE JULIOL DE 2019. LES PLACES SON LIMITADES I SERAN ACCEPTADES PER 
RIGURÓS ORDRE D’INSCRIPCIÓ.  
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
 

 Fulls d’inscripció degudament emplenat i signat pels Pares/Tutors i amb una fotografia enganxada. 

 Fotocopia DNI o NIE o Llibre de família. 

 Fotocopia Targeta Sanitària. 

 2 fotografies recents mida carnet (1 enganxada al full d’inscripció) 
 Resguard d’ingrés del import de la inscripció (En cas de pagar per Banc)  

 

                 BANC DE SABADELL  c/c  ES42 0081 1628 1100 0601 9715 
 
 El import de la quota d’inscripció en efectiu (en cas de pagar en efectiu) 

RECORDEU!!! No es farà cap inscripció que no s’hagi pagat la corresponent quota, LES PLACES SON LIMITADES 
 

 

INFORMACIÓ GENERAL  

mailto:uemartinenca@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBJECTIU 
. 

Nosaltres pretenem, amb la vostra ajuda, complementar la formació humana dels vostres fills; abans que 
jugadors cal aconseguir persones, cal identificar-nos amb uns models de cultura, correcció, respecte, 
ètica i moral esportiva que també posteriorment seran aplicables a la vida quotidiana. 
Formar-los adequadament no repercuteix únicament en guanyar partits, sinó que també manté alta la 
categoria de l’entitat i el desig i l’honor de pertànyer-hi. 
 
Per aquest motiu, aquest any el club a implantat un RÈGIM INTERN que estarà a disposició de tots els 
jugadors/es, pares/mares i persones vinculades el nostre club. 
 
El compliment disciplinat d’aquestes normes ens ajudarà personalment i col·lectivament a obtenir més fruit 
del nostre esforç, i a sentir-nos identificats en uns models de cultura, correcció, respecte i categoria de la 
UEM, de la qual tu ara en formes part. 
 
Aquestes normes són d’obligat compliment per a totes les persones vinculades a l’activitat de l’entitat. El 
seu incompliment pot ser motiu d’una amonestació o sanció, que serà determinada per la Junta 
Directiva de la UEM, a proposta de qualsevol membre de l’equip tècnic o directiu de l’entitat 
Dintre de les normes, destaquem: 
 

 Els esportistes adquireixen la condició de jugadors de l’entitat des del moment en que s’inscriuen 
voluntàriament a la UEM. 

 El comportament de tots i cadascun dels jugadors ha de ser sempre responsable i exemplar, tant 
en els partits, oficials o no, com en els entrenaments, com qualsevol altre activitat. 

 La puntualitat a els entrenaments i convocatòries es considera un factor important per a ajudar a 
adquirir auto disciplina i el sentit de la responsabilitat personal. Es obligatori portar la roba oficial 
de la UEM tan en els entrenaments com en els partits. 

 Si no pots assistir-hi, cal avisar ràpidament un dels vostres entrenadors, coordinador o a l’oficina 
de l’entitat. En cas de falta d’assistència els entrenaments, els entrenadors ho tindran en compte 
a l’hora de confeccionar les convocatòries i alineacions corresponents. 

 En acabar l’entrenament, cal dutxar-se ràpid, no jugar amb l’aigua i observar una correcte 
higiene personal. És obligatori l’ús de xancletes de bany, gel de bany i tovallola. 

 Les instal·lacions esportives han de ser respectades com si fos la vostra pròpia casa, En cas 
de desperfectes ocasionats fora de l’activitat pròpies de l’esport, aquests aniran a càrrec dels 
Pares. 

 No s’ha d’entrar al terreny de joc fora dels horaris establerts per a cada equip. 

 El coordinador, podrà determinar en qualsevol moment el canvi d’un jugador d’un equip a un 
altre, sempre que sigui en benefici dels objectius del mateix jugador o de l’entitat. 

 
Durant la temporada no es podrà concedir la baixa a cap jugador per respecte envers els propis 
companys i pel benefici de l’equip. La Junta Directiva podrà determinar l’excepció en cas d’unanimitat. 
Ajudeu-nos a dur a bon terme el Reglament intern per els jugadors; serà un benefici individual i col·lectiu 
incalculable.    
 
La quota d’inscripció dona el dret de participar amb el entrenaments (2) setmanals i l’opció d’anar 
convocat en els partits del cap de setmana. 
 
 
Gràcies per la vostra col-laboració. 
 
 
JUNTA U.E. MARTINENCA 

                                                                                                                                                                                                                               
 
 

RÈGIM INTERN 
“NOVETAT” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           


