CLUB DE RUGBY CARBONERS DE TERRASSA

QUI HA DE FER LA MATRÍCULA?


Els/les jugadors/es admesos/es per la direcció esportiva per formar part dels equips
del Club a la temporada 2021-2022 podran formalitzar la matrícula i, per això,
hauran de complimentar la documentació necessària que es facilitarà per diferents
mitjans (correu electrònic/pàgina web)



No es tramitarà cap fitxa federativa sense haver formalitzat la matrícula prèviament.

CONDICIONS PER A MATRICULACIÓ
Sènior:
El/la jugador/a haurà d’ingressar durant la temporada la quantitat de 270,00€ en concepte
de quota. El pagament es farà únicament per domiciliació bancària distribuït en tres
pagaments de 90,00€ trimestrals. Per a les noves altes, caldrà omplir el formulari SEPA. No
s’acceptaran pagaments en metàl·lic. Al formar part de l’equip sènior, s’accepta
automàticament ser soci/a de l’entitat amb dret a veu i vot i a pagar la quota de
25,00€/anuals.
Sub18, Sub16 i Escola:
El/la jugador/a d’Escola, Sub16 i Sub18 haurà d’ingressar durant la temporada la quantitat
de 270,00€* en concepte de quota. El pagament es farà únicament per domiciliació
bancària distribuït en tres pagaments de 90,00€ trimestrals. Per a les noves altes, caldrà
omplir el formulari SEPA. No s’acceptaran pagaments en metàl·lic.
Serà obligatori que, com a mínim, un dels tutors sigui soci de l’entitat amb dret a vot.
Al formar part de les seccions formatives, s’accepta automàticament ser soci/a de l’entitat
amb la modalitat de soci/a menor, sense cost ni dret a vot.
* S’aplicarà un 25% de descompte a partir del segon germà/na que s’inscrigui a l’escola i
categories fins a Sub-18, quedant una quota de 202,5€ anuals (

trimestrals).

Touch:
El/la jugador/a haurà d’ingressar durant la temporada, en concepte de quota, la quantitat
de 225,00€*. El pagament es farà únicament per domiciliació bancària distribuït en tres
pagaments de 75,00€ trimestrals. Per a les noves altes, caldrà omplir el formulari SEPA. No
s’acceptaran pagaments en metàl·lic. Al formar part de l’equip sènior, s’accepta
automàticament ser soci/a de l’entitat amb dret a veu i vot i a pagar la quota de 25€/anuals.
* Per a tot/a aquell/a que tingui algun/a familiar a la resta de categories es farà un preu
especial de 180,00€ distribuït en tres pagaments de 60,00€ trimestrals.
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Socis/es no jugadors/es
Existeixen dues modalitats de soci/a per a tots/es aquells/es que vulguin donar suport al
rugbi i al nostre equip.
-

Soci/a amb dret a veu i vot: Podrà participar i exercir la seva veu i vot en assemblees del
club. 25,00€ anuals en un únic pagament.

-

Soci/a simpatitzant: Podrà participar però no exercir el seu dret a vot en assemblees del
club. Sense cost.

Cal animar a familiars amics/gues i companys/es a formar part d’aquesta gran família
carbonera!
Totes les inscripcions de soci/a es faran a través del formulari que trobareu a la pàgina web.

Calendari de pagaments:
Quotes esportistes:

01 d'octubre
03 de gener
01 d'abril

Quotes de soci/a:

02 de novembre (25,00€)

* Aquells/es que es facin socis/es passada aquesta data, hauran de fer un ingrés amb
l’import de la quota.
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Condicions:


Per formalitzar la renovació i ser admès/sa al club, el/la jugador/a haurà d’estar al
corrent de tots els pagaments al Club en temporades anteriors.



Els/les jugadors/es que durant la temporada deixin de pagar les quotes
corresponents, podran ser apartats/des de l’activitat fins que es regularitzi la seva
situació, la qual tindrà un temps límit de 7 dies des de la seva comunicació. En
aquests casos, es pagarà la quota pendent més les despeses de devolució que
aquests impagaments ocasionin. En cas de devolució de quotes reiterades, la Junta
Directiva es reserva el dret de prendre les mesures que consideri oportunes.



Per tal de formalitzar la baixa al llarg de la temporada, caldrà omplir el formulari de
baixa disponible a la pàgina web i enviar-lo via e-mail a secretaria@carboners.cat.



No es donarà de baixa a ningú que no hagi resolt el seu compromís econòmic
adquirit a l’hora de formalitzar la matrícula.
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TARIFES DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES,
Temporada 2021-2022
Categoria

Llicència

Mútua

Total

35 €

253,50 €

288,50 €

S-18

30 €

106,50 €

136,50 €

S-16 i S14

30 €

77,50 €

107,5 €

EDR (S12, S10,S8 i S6)

25 €

46 €

71 €

Touch

20 €

51 €

71 €

Sènior masculí
Sènior femení
S23
S20

CATEGORIES DE LES LLICÈNCIES
Categoria

A. de naixement

Categoria

A. de naixement

Sènior

1956

1998

S-14

2008

2009

S-23

1999

2001

S-12

2010

2011

S-20

2002

2003

S-10

2012

2013

S-18

2004

2005

S-8

2014

2015

S-16

2006

2007

S-6

2016

2017

Per a l’obtenció de la fitxa federativa, el/la jugador/a haurà d’omplir el formulari de
sol·licitud de fitxa que se us facilitarà i fer l’ingrés corresponent a la seva categoria al següent
número de compte: ES15 0182 6260 0902 0015 6275.
Al concepte haurà de constar el nom i la categoria (P.E.: ELOI MARTINEZ + SUB14) i enviar el
justificant de pagament a: secretaria@carboners.cat i a tresoreria@carboners.cat
És imprescindible l’obtenció de la fitxa per poder jugar i entrenar amb el Club.
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DOCUMENTACIÓ
A la pàgina web es facilitarà la següent documentació que caldrà omplir i adjuntar
digitalment al formulari d’inscripció
-

Fitxa mèdica pròpia del club: només menors d’edat.

-

Sol·licitud de llicència federativa: full nou per a cada temporada.

-

Certificat d’aptitud mèdica: revisió medica esportiva. Vàlida per dues temporades.

-

Fotografia actual: de part superior, amb fons clar i llis i la cara descoberta. Recomanem
actualitzar-la a través de l’APP de Carboners (“Carboners”, disponible per Android i iOS)

-

Cobertures mèdiques: guia d’actuació en cas d’accidents.

També trobareu les cobertures i serveis de la mútua, les tasques del delegat d’equip, el
reglament de règim intern i la sol·licitud de baixa.

SERVEIS MÈDICS


Els/les jugadors/res amb fitxa federativa en vigor durant la temporada 21-22 tindran
la cobertura mèdica de la pòlissa contractada en cas d’accident durant la pràctica
esportiva. Els serveis mèdics seran només i únicament coberts pels centres
concertats per la pòlissa federativa i sota autorització prèvia.



Qualsevol persona sense fitxa federativa, i per tant, sense mutualitat, no tindran cap
cobertura mèdica. El Club no es responsabilitzarà dels costos derivats de
l’assistència mèdica.



Davant d’una urgència mèdica per accident originat en la pràctica esportiva, es
procedirà segons el protocol d’actuació. En cas que no es dirigeixin a un centre
concertat, el Club de Rugby Carboners de Terrassa, no es farà càrrec de les
despeses que ocasioni l’assistència mèdica.



Com en temporades anteriors, des de la Federació s’exigeix el copagament per
part de la persona assegurada. Per cada incidència mèdica en que es faci ús dels
serveis mèdics, s’haurà d’ingressar la quantitat de 20€. Aquest pagament s’haurà
d’efectuar en el termini màxim d’una setmana.



La baixa temporal per lesió no eximeix el pagament de les quotes de Club.



Trobareu la guia d’actuació i més informació al document COBERTURES MÈDIQUES
que està penjat a la pàgina web.
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CERTIFICAT MÈDIC ESPORTIU
La valoració de l’aptitud medicoesportiva és un element de seguretat indispensable per tal
de realitzar l’exercici físic de forma saludable i segura.

Tal i com s’ha fet en les temporades anteriors, per la temporada 2021-22, serà indispensable
enviar a secretaria@carboners.cat el CME (Certificat Mèdic Esportiu) degudament omplert,
signat i segellat pel Metge col·legiat que realitzi la revisió mèdica. Sense aquest requisit, no
es validarà la llicència i per tant el jugador/a NO PODRÀ PARTICIPAR EN CAP COMPETICIÓ.
No s’acceptaran certificats mèdics laborals, d’altres esports, o aquells que continguin
informació mèdica de qualsevol tipus (Electrocardiograma, Alçada, Pes...)

Si la documentació adjuntada no fos correcta, o bé s’hagués falsejat, s’aplicarà el Reglament
Jurisdiccional de la FCR en la data de validació de la llicència. Per aquesta temporada serà
necessari fer un reconeixement mèdic de TIPUS I. Tot i això, la FCR aconsella seguir les
recomanacions de la Guia de Valoracions Funcionals Medicoesportives de la Generalitat de
Catalunya i l’Organització Mèdica Col·legial, que fa referència als següents models d’aptitud.

Recordem que el fet de realitzar la revisió mèdica NO és únicament una formalitat sinó que
és també una NECESSITAT, i alhora, un benefici per als esportistes ja que ajuden a practicar
l’esport amb la màxima seguretat possible.

El club ofereix la possibilitat de fer-se la revisió mèdica al camp d’entrenament, tal i com hem
fet en temporades anteriors, a un preu de 25€. Els dies 21, 23 i 28 de setembre portarem
una unitat mòbil de 17h a 21h. A l’inici de temporada el Club us facilitarà l’enllaç per
concertar cita.

NO ÉS OBLIGATORI fer la revisió mèdica a la unitat mòbil que portarem. Podeu fer-la mèdica
a qualsevol centre mèdic. Només cal que s’ompli el document que trobareu penjat a la pàgina
web sota el nom de CERTIFICAT MÈDIC ESPORTIU.
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Aquells federats que la temporada 2020-21 van adjuntar un CME vàlid no caldrà que adjuntin
el CME aquesta temporada, ja que la seva validesa és fins el 31/07/2023.

ALTRES CONDICIONS DEL CLUB
 El Club no es responsabilitza de la pèrdua o robatori d’objectes personals dels
jugadors a les instal·lacions municipals de Les Fonts o de Can Jofresa.
 El Club es reserva el dret a fixar les vacances de Nadal, Setmana Santa o suspensió
d’entrenaments per motius d’inclemències temporals o de força major.
 El Club aplicarà la normativa interna de comportament vigent per a la temporada
2020-2021, per la que podrà apartar temporalment o permanentment a aquells
jugadors/res que realitzin actes indisciplinaris.

