CFJMOLLERUSSA
INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2021/2022
Horari d'atenció: de Dilluns a Divendres de 17h a 20h.
Recomanem realitzar la inscripció a través de la web del Club. Si es realitza a l'oficina, cal portar la fulla
d'inscripció correctament omplerta amb les dades demanades i la documentació adjunta sol·licitada,
juntament amb el cost de la inscripció en efectiu.
Per poder realitzar la inscripció s'ha d'estar al corrent de pagament de les quotes de l'any anterior o qualsevol
altre deute amb el club.
Es posa en coneixement que qualsevol rebut retornat s'haurà d'abonar amb efectiu o mitjançant transferència,
si en el transcurs dels 5 dies hàbils següents al gir del rebut, no s'ha efectuat el pagament, es procedirà a la
retirada de la llicència esportiva i la prohibició de participació en els entrenaments de l'equip.
Volem recordar l'obligatorietat de la uniformitat, i que tots els jugadors han d'adquirir el paquet de roba
del CFJ Mollerussa del qual més endavant us informarem.

CATEGORIES JUVENIL, CADET, INFANTIL i ALEVÍ (nascuts/des entre el 2003 al 2011)
Inscripcions abans del
30/06/21

Inscripcions a partir de
l’01/07/21

Primera quota (octubre)

Altres quotes
(del novembre al maig)

40 €

60 €

140 €

7 quotes de 50 € = 350 €

CATEGORIES BENJAMÍ i PREBENJAMÍ (nascuts/des entre el 2012 al 2015)
Inscripcions abans del
30/06/21

Inscripcions a partir de
l’01/07/21

Primera quota (octubre)

Altres quotes
(del novembre al maig)

40 €

60 €

90 €

7 quotes de 35 € = 245 €

CATEGORIA DEBUTANTS (nascuts/des entre el 2016 i 2017 )
Inscripcions abans del
30/06/21

Inscripcions a partir de
l’01/07/21

Primera quota (octubre)

Altres quotes
(del novembre al maig)

40 €

60 €

70 €

7 quotes de 25 € = 175 €

*El cronograma de pagaments del futbol femení es publicarà més endavant. Per qualsevol atenció, podeu
contactar amb el Club.

CLUB FUTBOL JOVENTUT MOLLERUSSA
Plaça de l'esport s/n, 25230 Mollerussa (Lleida)
Correu administratiu: info@cfjmollerussa.com
Afiliat a la Federació Catalana de Futbol

CFJMOLLERUSSA

CFJMOLLERUSSA
DIES i FRANJES HORÀRIES D'ENTRENAMENTS TEMPORADA 2021/2022
Debutants
Prebenjamins
Benjamins
Alevins
Infantils
Cadets
Juvenils

Dimarts i divendres (primera franja horària).
Dilluns i dijous (primera franja horària).
Dimarts i dijous (primera franja horària).
Dilluns, dimecres i divendres (primera franja horària).
Dimarts, dimecres i divendres (primera i segona franja horària).
Dilluns, dimecres i divendres (segona franja horària).
3 dies depenent de la categoria (tercera franja horària).

*Els horaris definitius sortiran més endavant, sabent que poden ser modificats en dies i franges horàries segons
els espais en relació amb els equips definitius.
*L'horari de futbol femení sortirà publicat més endavant, com també els entrenaments de porters i tecnificació.
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