PROCEDIMENT INSCRIPCIONS
INFORMACIÓ GENERAL
A continuació podeu consultar tota la informació referent al procediment i quotes de
les inscripcions als diferents programes del Consell Esportiu de l’Anoia oferts pel curs
2013-2014.

CAMPIONATS DE LLEURE
INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran mitjançant la pàgina web www.ceanoia.cat
La data màxima per a les inscripcions dels campionats de lleure serà el divendres 27 de
setembre de 2013.
Procediment:
1. Enviar una preinscripció a l’adreça electrònica xavi@ceanoia.cat amb el nom de
l’equip i una persona de contacte.
2. Contactar amb el Consell Esportiu i sol·licitar la clau d’accés del programa
d’inscripcions online. A cada centre educatiu i/o entitat se li atorgarà el nom i
un password per accedir a la inscripció dels equips i dels/les esportistes.
3. Entrar a la pàgina al programa del campionat d’AMPA’S
Link: http://www.ceanoia.cat/camp_AMPAS/inscripcions/login.htm
4. Teclejar la clau d’accés.
5. Apareixeran les dades de la vostra entitat i haureu d’omplir les que falten o
modificar-ne alguna, si s’escau.
6. A continuació, es podran crear tots els equips de l’entitat. Hi haurà un apartat
d’observacions a cada fitxa d’equip on s’haurà d’indicar les preferències de joc,
observacions...
7. Un cop creat els equips, es donarà d’alta els components de cada equip
juntament amb l’entrenador/a i/o delegat/da que caldrà introduir dins de
l’equip. A l’igual que en els cursos anteriors.
8. Finalitzat el procés cal enviar un correu a irene@ceanoia.cat informant de les
modificacions efectuades al programa.
9. Un cop revisades les dades del esportista podrà ser tramitada la fitxa que caldrà
passar a recollir pel Consell.
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ASSEGURANCES
El Consell Esportiu de l’Anoia amb l’objectiu de cobrir el màxim d’accidents i lesions
sofertes durant la pràctica de les activitats de lleure posa a la vostra disposició la
possibilitat de realitzar una assegurança esportiva específica per aquestes activitats.
Poden ser beneficiaris d’aquesta assegurança totes les persones que participen en
campionats de lleure oferts pel Consell Esportiu.
Per tramitar l’assegurança esportiva s’han de posar en contacte en les oficines del
Consell Esportiu i abonar el següent import que s’estableix per al curs 2013-2014:
LLEURE – Futbol Sala

23,00 €

El centre mèdic de la comarca de l’Anoia és:
Hospital General d’Igualada
Avda. Catalunya, 11
Tel. 93 807 55 00
QUOTES
La quota de participació al campionat d’AMPA’S de Futbol Sala serà per equip/partit
jugat.
A la reunió de principi del campionat es concretarà el nombre de jornades.

EQUIP
21,00 €/ per partit jugat.
La liquidació de cada tramitació es realitzarà al final de cada mes.
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