
SOL·LICITUD DE MATRICULA ESCOLA MUNICIPAL DE FUTBOL 20..... - 20..... 
  DADES DE L’ALUMNE 
  NOM I COGNOMS  DNI 
 ADREÇA  Num. Escal CP 
 MUNICIPI  PROVINCIA 
 DATA DE NAIXIMENT   ........ / ........ / .............. EDAT Nº DE LLICENCIA ................................................................... 
 2. DADES PERSONALS DEL PARE / MARE / TUTOR
 NOM I COGNOMS  DNI 
 MAIL  TELEFON 1 TELEFON 2 
 VULL MATRICULAR-ME EN: 
 CATEGORIA MENSUALITAT Marcar  CATEGORIA MENSUALITAT Marcar 
QUERUBINS 7’47  EUROS ALEVI 19’94 EUROS 
PREBENJAMI 14’94 EUROS INFANTIL 22’50 EUROS 
BENJAMI 19’94 EUROS CADET 22’50 EUROS 

JUVENIL 22’50 EUROS 
 DECLARACIO / AUTORITZACIO.   Amb la signatura del present full de matricula, declare/autoritze baix la meua responsabilitat:
 Que conec i acepte les normes de funcionament de l’Escola Municipal de Futbol.
 Que les dades que consten en la present sol·licitud i la documentació aportada s’ ajusten a la realitat.
 Que sóc coneixedor/a de les obligacions  i drets que tinc, pel que fa al pagament de les mensualitatsderivades de la prestació del servei. 
 A que el meu/a fill/a aparega en els vídeos o fotos que es realitzen en l’ ESM de Futbol
 A/als responsable/s, en cas de màxima urgència, amb coneixement i prescripció mèdica, a prendre lesdecisions medicoquirúrgiques necessàries, si ha estat impossible la localització per part dels responsablesdel centre. 
 DOCUMENTACIO ADJUNTA
 Per als alumnes que tenen la condició de família nombrosa fotocopia del carnet acreditatiu.
 

ENTITAT FINANCERA (BANC o CAIXA) 

IBAN  COMPTE BANCARI  

Signat: _______________________  
NOUS ALUMNES Y QUERUBINS QUE PASSEN A PREBENJAMINS HAURAN D’ ADJUNTAR: 

 AUTORITZACIO SIGNADA PER PARE/MARE/TUTOR
 FOTOCOPIA A COLOR DEL DNI DEL PARE/MARE/TUTOR
 FOTOCOPIA A COLOR DEL DNI DEL XIQUET/A
 FOTOGRAFIA A COLOR TAMANY CARNET.

PERIODE DE MATRICULA FINALITZA EL 31 DE MAIG L’imprès ha de lliurar-se en les dependències de l’Ajuntament.



AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA) 
 C.I.F. P-4604200 H  PLAÇA PALAU, 4  COD. POSTAL 46812  TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41          

NORMES ESCOLA ESPORTIVA M UNICIPAL DE FUTBOL 20..../20....  1. INSCRIPCIONS
 El període per a inscriure’s en l’Escola Municipal de Futbol finalitza el 31 de maig.
 Finalitzat aquests període sols s’ admetran noves sol·licituds si queden places lliures.
 El nombre d’equips  s’organitzarà en funció  del número de matricules.

 2. CALENDARI: Abans del 30 de juny cada jugador rebrà en el seu domicili informació sobre l’equip, entrenador, horarisd’entrenament i horaris de competició. A partir de l’ 1 de setembre començaran les activitats de l’EscolaEsportiva Municipal de Futbol. 
 3. FORMACIO DELS EQUIPS: Serà responsabilitat dels entrenadors i  coordinadors de l’Escola Municipal de Futbol, en funció del nombrede xiquets inscrits. 
 4. FINALITAT DE L’ ESCOLA: L’objectiu general de l’Escola de Futbol es promoure la practica del futbol entre els xiquets i adolescents dela localitat. En aquest sentit tots han de ser tractats per igual, tenint en compte les característiquespersonals de cada alumne.  
 5. DELS COORDINADORS  DE L’ESCOLA: Es designaran dos  coordinadors,  els quals seran responsables de:

 Col·laborar en la formació dels equips i coordinar el treball dels entrenadors.
 Coordinar la cessió de jugadors entre les diferents categories de l’escola.
 Coordinar l’ús de les instal·lacions pel que fa a partits aplaçats,  amistosos i entrenaments.
 Coordinar els canvis d’horari i ajornaments de partits.
 Col·laborar en la designació i selecció d’entrenadors per a la temporada.

 6. DELS ENTRENADORS:
 Serà obligada l’assistència a les reunions de treball que convoquen els coordinadors.
 Han de respectar als alumnes i fer-se respectar, manteniment les bones formes i el bon ambient enel vestuari. 
 Han de ser puntuals respecte a l’hora d’inici dels entrenaments i romandre en les instal·lacions finsque els alumnes acaben de dutxar-se. Si per causa de força major no es pot realitzar unentrenament es deurà buscar un substitut o avisar als xiquets abans de les 15 hores.  

 7. DELS ALUMNES DE L’ ESCOLA Deuran respectar les instal·lacions i el material, a l’entrenador i als companys. L’incompliment d’aquestanorma podrà comportar l’expulsió de l’Escola de Futbol i/o la sanció que consideren mes convenientsl’entrenador i els coordinadors  
 9. CESSIÓ DE JUGADORS ENTRE EQUIPS DE L’ EEM DE FUTBOL.  Sols es podrà demanar la cessió de jugadors, entre equips de la ESM,  per les circumstancies de LESIÓ I/OSANCIÓ.  
 10. NORMES PER A LA BAIXA:  Per poder donar-se de baixa caldrà omplir el full corresponent, en les dependències de l’Ajuntamentd’Aielo de Malferit. No s’admetran baixes telefòniques o verbals.  Els alumnes que es donen de baixa una vegada tramitada la fitxa federativa i la mutualitat esportiva,deuran abonar la despesa realitzada per part de l’Ajuntament.  No es tramitarà la baixa sense la devolució de l’ equipatge cedit per l’Escola Municipal de Futbol.
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