ESPORT BASE DEL PAPIOL
Carrer Pau Casals s/n (Pavelló Municipal) - El Papiol
Correu administratiu: info@esportbasedelpapiol.com
Telèfon: 657 014 151

INFORMACIÓ GENERAL
TEMPORADA 2020-21
•

El document de la inscripció original l'haureu de fer arribar a l'oficina de l'Esport Base del Papiol, o per
correu electrònic. Correctament cumplimentada amb:
- Totes les dades correctament cumplimentades
- Fotocòpies del DNI, targeta sanitària i llibre de vacunacions
- Dues fotografies
- Comprovant del pagament de la inscripció (o de tot l'any sencer si així es realitza)
per mitjà de transferència o ingrés al Núm. de compte de l’entitat. ha de constar
OBLIGATÒRIAMENT el nom del nen/a inscrit.

•

Si al setembre la inscripció no està lliurada correctament cumplimentada i/o manca algun document, no
es podrà tramitar ni la llicència federativa, ni la mutualitat, ni l’assegurança i, per tant, no podrà iniciar la
temporada amb normalitat. El nen/nena no podrà començar ni els entrenaments ni la competició.

•

El pagament de la inscripció de la temporada s’haurà de realitzar per transferència bancària o ingrés al núm.
de compte de l’entitat:

La Caixa ES93 2100 - 0486 - 67 - 0200160211 (Especificar el nom del nen/a).
•

IMPORTATN. La quota anual es podrà fer efectiva de dues maneres:
1 - Un pagament únic que s'haurà de realitzar, a l'inici de la temporada (inclou inscripció), per
transferència bancària o ingrés al núm . de compte de la entitat. (Aquesta
modalitat
de
pagament està bonificada amb un descompte de 25€).
2 - El pagament de la inscripció per transferència bancària o ingrés al compte de l'entitat a
l'inici de temporada i posteriorment amb la domiliació de nou rebuts, els quals es giraran a
inici de més, des del mes d'octubre a juny ambdós inclosos.

Roba Esportiva:
La quota anual NO INCLOU la despesa corresponent a la roba esportiva i aquesta és obligatòria als Equips Federats
i Escola Esportiva, tant als entrenaments com als partits a casa i/o desplaçaments de l'equip durant la temporada.
El fet de no portar-la de manera justificada, serà motiu de no poder realitzar l'activitat, ni d'entrenament ni de
partits.
Aquesta roba és un pac que consta d'unes peces obligatòries i d'altres optatives o recomanables:
Com a peces obligatòries hi ha:
- Samarreta d'entrenament (vermella)
- Pantalons negres d'entrenament
- Desuadora verda EBP (únicament per desplaçaments, no es podrà utilitzar als entrenaments)
- Pantaló de xandall EBP.
Com a peces optativer i recomanables hi ha:
- Samarreta tèrmica ( als partots és obligatori que sigui del mateix color que la samarreta GROC)
- Pantalons tèrmics
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- Tallavents impermehable.

Aquesta roba s'ha de demanar directament a la botiga, on podreu emprovar-la per seleccionar les talles mes adients
per cada nen/a (es recomana agafar un tallatge una mica mes gran per poder aprofitar-les mes d'una temporada).
La podreu demanar presencialment a la botiga o fer la comanda a traves de la seva web.
https://equipacionesdiagonal.com/ca/inicio
Direcció tenda:
SPORTS DIAGONAL
C/ Anselm Clave, 36 08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel. 93.175.05.21 - 93.175.05.20 – 93.175.05.19
Horari: De 9.00 a 13.30 h i 15:30 a 19 h. De dilluns a divendres

PEL TALLATGE cal posar data d'inici i data
fi o límit per tenir la roba a inici de
temporada

Equipació:
Correspon a la roba que es farà servir als partits, es lliurarà una equipació complerta a cada nen/a i constarà de:
- Samarreta 1a equipació
- Samarreta 2a equipació
- Pantalons curts
- Mitgetes
Aquesta equipació és propietat de l'entitat i es deixarà com a prèstec per jugar durant tota la temporada. S'haurà
de recollir a les oficines a l'inici de la temporada i deixar un dipòsit de 40 €, que es podrà recuperar quan, al final
de temporada, es retorni o quan es realitzi algun canvi de roba.
Dipòsit equipació partit.

40 €

Dipòsit equipació partit.
Germas/es.

20 €

Pagament en metàl·lic en anar a buscar l’equipació a l’oficina del
pavelló.
Els germans/es tindran un 50% de descompte en el dipòsit de a roba.

Inscripció:
L'abonament de la inscripció inclou les despeses d'inscripció d'equips, mutualitats o assegurances, inscripcions del
nen/nena o fitxes federatives, portal del federat.
També inclou les despeses de manteniment de material de l'Esport Base del Papiol.
Mensualitat:
L'abonament de les mensualitats (o pagament únic) està destinat íntegrament a la gestió de personal de l'Esport
Base del Papiol, entrenadors, auxiliars i coordinadors. També a les despeses derivades de les competicions;
fungibles com aigua i farmacioles, arbitratges, assegurances de responsabilitat civil, etc.
Quotes i Becats:
Si alguna família té dificultats per assolir aquestes quotes, es poden posar en contacte amb l’entitat o amb serveis
socials de l'Ajuntament.
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IMPORTANT!
Disciplines esportives de l'EBP
1. PSICOMOTRICITAT ESPORTIVA
• Destinat a nens/es nascuts al 2015 (p5) i 2016(p4)
• El nostre objectiu és aconseguir que treballin aspectes psico-motrius propis de la seva edat, a la
vegada que entren en contacte i es familiaritzen amb nou material esportiu, el qual podran trobar
al seu entorn en un futur.
2. ESCOLA ESPORTIVA FUTBOL, BÀSQUET
• Els nens/es nascuts al 2014 aquest any començaran Escola Esportiva, solament entrenaran i aniran
fent algun partit amistós durant l’any.
3. ESPORTS ADAPTATS
• Destinat a persones amb alguna discapacitat intel·lectual, realitzaranesports els adaptats al pavelló.
4. EQUIPS FEDERATS.
• Aquest any els nascuts al 2013, jugaran federats a la FCF (Futbol) i a la FCBQ (bàsquet).
• La Secció de Bàsquet i Futbol, estaran inscrits a les federacions corresponents.
CANALS DE COMUNICACIÓ
L’Esport Base del Papiol té 5 canals de comunicació oficial.
- Pàgina web: esportbasedelpapiol.com
- Correu electrònic:info@esportbasedelpapiol.com
- Facebook:/esportbasedelpapiol
- Twiter:EBPAPIOL
- Instagram: ebpapiol
- Correu electrònic i telèfon de Coordinació:albertesportbase@gmail.com / 657.014.151(Albert Alujas).
Els whatsapp d’equip és un canal d’informació entre pares i entrenadors. L’Esport Base del Papiol no es fa
responsable de les converses,opinions,etc.,que si difonen, ja que no és un canal oficial de l’entitat.
És bo utilitzar-lo per rebre horaris dels partits i altres notificacions, és un canal ràpid però hem de fer-ne un bon ús.
L'horari d’oficina d'atenció al públic és els dilluns i dimecres de 18.00 h a 20.30 h al pavelló,per a qualsevol pregunta
o consulta, per altres horaris s'haurà de posar en contacte amb coordinació per concretar si és possible, també es
pot enviar correu electrònic tant al correu info@esportbasedelpapiol.com.
Normes: Al començament de la temporada us entregarem un nou exemplar de les normes de conducta i
recomanacions tant de nens/es i familiars també les podreu trobar a la nostra web.
Tant aquestes normes i recomanacions com el reglament intern estarà penjat a la nostra web perquè pugui ser
consultada en qualsevol moment.
Tota aquesta informació la trobareu penjada a la nostra web: www.esportbasedelpapiol.com
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LA JUNTA I L’EQUIP TÈCNIC DE L’ESPORT BASE

HORARIS: Inici de temporada
CAMP DE FUTBOL
Els entrenaments començaran dilluns 7 de setembre del 2020
Els Horaris i el dia d’inici són provisionals, al setembre es poden sotmetre algun canvi.
Horaris
CAMP FUTBOL
17.00

18.00

20.00

21.00

17.00
17.15
17.30
17:45
18.00
18.15
18.30
18.45
19.15
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
21.15
21.30
21.45
22.00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

17.00-18.30
BENJAMÍ "A"
BENJAMÍ "B"
(2011-2012)
PREBENJAMINS
2013 /14

17.00-18.30
BENJAMÍ "A"
BENJAMÍ "B"
(2011-2012)
PREBENJAMINS
2013/14

18.30-20.15
ALEVÍ "A"
ALEVÍ "B"
(2007-2008)

18.30-20.15
ALEVÍ "A"
ALEVÍ "B"
(2007-2008)

18.45-20.30
INFANTIL
2007-2008
CADET
2005-2006

Dijous

18.45-20.30
INFANTIL
2007-2008
CADET
2005-2006

Divendres

ENTRENAMENT DE
PORTERS
18.00-19.00
FUTBOL 7
19.00-20.00
FUTBOL 11

PAVELLÓ POLIESPORTIU
Els entrenaments començaran dilluns 7 de setembre del 2020
Els Horaris i el dia d’inici són provisionals, al setembre es poden sotmetre algun canvi.
Horaris
PAVELLÓ
16.30
16.45
17h
17.00
17.15
17.30
17.45
18h
18.00
18.15
18.30
18.45
19h
19.00
19.15
19.30
19.45
20h
20.00
20.15
20.30

Dilluns
16.30-17.30
PSICO ESP
(2015-2016)
17.30-18.45
ESC. BÀSQUET
(2013/14)
MINI
(2011-2012)

Dimarts

17.00-18.30
ESC.
HANDBOL
(2013/14)

Dimecres

Dijous

16.30-17.30
PSICO ESP
(2015-2016)
17.30-18.45
ESC. BÀSQUET
(2013/14)
MINI
(2010-2011)

18.45-20.00
INFANTIL
(2007-2010)
BÀSQUET

18.45-20.00
INFANTIL
(2006-2009)
BÀSQUET

19.45-21.15
CADET
(2005-2006)

19.45-21.15
CADET
(2005-2006)

17.00-18.30
ESC. HANDBOL
(2013/14)
18.00-19.30
ESPORTS
ADAPTATS
(2005/14)

Divendres

17.00-19.30
TECNIFICACIÓ
BASQUET
(2005-2012)

18.00-19.30
ESPORTS
ADAPTATS
(2005/14)
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21h

20.45
21.00
21.15

JUNIOR
2004-2002
BÀSQUET

JUNIO
2004-2002
BÀSQUET

