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Presentació.

El nostre Club té com a finalitat posar a l'abast de tots
els seus membres els mitjans per aprendre i millorar la
pràctica del voleibol, col·laborant alhora en la seva
formació com a persones a través de l’esport.
A través de l'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom
(OMET) de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el
Club Voleibol Sant Cugat (CVSC) col·labora en un
programa de difusió i promoció del voleibol en edat
escolar, dirigida a aconseguir una correcta formació i
pràctica esportiva en funció de l'edat. Aquets equips
benjamins i alevins participen en els jocs escolars de
Sant Cugat del Vallès.
Els equips coordinats des del Club, per alumnes
d’escoles que no disposen d’equip propi tindran un
entrenador que actua en coordinació amb una direcció
tècnica, i són els que marquen les pautes de
funcionament de l’equip. Son els anomenats equips de
“Centre Obert”
L’abast d’aquesta normativa son tots els equips de
Centre obert.
1.1
Admissió.
L’escola de mini volei del Club Voleibol Sant Cugat va
dirigida a nois i noies d’entre 8 i 11 anys de qualsevol
escola de Sant Cugat, sempre que en el seu centre
educatiu no s’aconsegueixi formar un grup de voleibol
estable o no hi tingui cabuda. En cas de disposar de
vacants, també hi poden optar jugadors d’altres
poblacions.
Tots/es els/les jugadors/es que ja formen part dels
equips escolars del Club i que vulguin continuar la
propera temporada, així com els de nou accés, han de
formalitzar la sol·licitud d’inscripció s’haurà de
complimentar el formulari que es troba publicat a la
web del Club.
Els tràmits d'inscripció es realitzaran durant els mesos
de juny i juliol i de forma excepcional al setembre.

El Club confirmarà la inscripció com a màxim durant la
primera quinzena del mes de setembre.
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Quotes.

2.1

Quotes.

Aquesta temporada el preu de l’activitat serà de 426€
que es cobraran en tres 3 quotes trimestrals de 142€
cadascuna.
Els rebuts es passaran al cobrament durant els primers
dies dels mesos d’octubre / gener / abril de la
temporada.
Les famílies nombroses i les monoparentals gaudiran
d’un descompte d’un 20% sobre el preu total. Hauran
d’enviar còpia del carnet acreditatiu vigent a l’adreça
administracio@cvsantcugat.com.
En el formulari d’inscripció és obligatori presentar les
dades bancàries (IBAN), per tal de domiciliar els
cobraments de les quotes
El fet de formalitzar la inscripció obliga al compliment
del compromís anual, amb el pagament de les 3
quotes trimestrals, malgrat la jugadora no finalitzi tota la
temporada. La Junta i l’equip tècnic del club valoraran
possibles casos excepcionals en que estigui justificat
dispensar d’aquest pagament.
Les quotes donen dret a la cobertura d’assegurança
d’accident esportiu - 7€ - (es cobrarà en el primer rebut
d’octubre) i a l’equipament consistent en una samarreta
de joc.
2.2

Socis.

S’ofereix la possibilitat de fer-vos socis del club.
Si de forma voluntària voleu ser socis del club i així ser
membres actius en la seva assemblea, haureu de
liquidar una quota de soci de 90€ per temporada.
2.3

Impagats.

Les quotes impagades seran aplicades de forma
automàtica en una nova facturació juntament amb les
despeses que la devolució hagi pogut generar.
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2.4

Comunicació de canvis.

Qualsevol canvi que afecti els pagaments (una baixa, un
canvi de domiciliació bancària, problemes amb els
pagaments...), ha de ser notificat al Club a través de l’ecorreu: administracio@cvsantcugat.com
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Activitats.

El voleibol és un esport d’equip que requereix
compromís i respecte cap a les companyes d’equip i cap
a l’entrenador.
És imprescindible l’assistència i puntualitat tant als
entrenaments com als partits. Les faltes d'assistència
reiterades sense cap tipus de justificació o disciplina,
provocaran la baixa en l’equip.
Igualment els/les jugadors/es poden estar
convocats/des pel Club per desenvolupar altres
activitats relacionades amb el voleibol.
3.1 Equipament
El club proporcionarà una samarreta de joc a tots/es
els/les jugadors/es escolars.
Addicionalment es pot adquirir el xandall oficial del club
o d’altre material esportiu i corporatiu addicional. El preu
d’aquest material s’ajustarà al cost real.

* Els horaris poden sofrir lleugeres modificacions segons
disponibilitat d’espais i/o normativa COVID.
3.1

Competició.

Els equips escolars anomenats de “Centre Obert”
constaran d'un màxim de dotze jugadores/alumnes.
Els equips de mini volei juguen una competició local que
dissenya l’OMET amb tots els equips de vòlei escolar,
es juga dissabtes al matí al pavelló de Voleibol de
Valldoreix.
Addicionalment el club pot organitzar grups amb
objectius esportius específics, sempre prèvia
autorització dels pares.
3.2

Desplaçaments.

Els desplaçaments, si n’hi ha, es realitzaran en vehicles
privats.
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Covid-19

Donada l’excepcional situació generada per la
pandèmia Covid-19 durant la temporada 19-20, i davant
la possibilitat de noves afectacions, el club considera
important remarcar els següents punts:

Els/les jugadors/es han de tenir cura del seu
equipament. L’han de marcar i no l’han de deixar oblidat
en el camp.

L’activitat esportiva s’iniciarà només si està
●
autoritzada i seguint les recomanacions indicades per la
Secretaria General de l’Esport i de l’activitat Física i
l’Ajuntament de Sant Cugat

3.2 Entrenaments.

La inscripció comporta l’acceptació de les
●
directrius que puguin ser imposades pel Govern Central
o la Generalitat en cas d’un nou rebrot de la pandèmia,

S’iniciaran a principis d’octubre i finalitzaran a mitjans de
juny.
Per criteris tècnics i de gestió del Club, aquesta
temporada tota l'activitat del Centre Obert es durà a
terme a les pistes exteriors de l'Escola Ferran i Clua.

Les quotes socials abonades a entitats
●
culturals i esportives sense finalitat de lucre, legalment
creades i inscrites com a tals, no generen dret a
devolució.

Els dies d'entrenament seran:
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•
•

Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous

L'horari serà el mateix per tots els grups: de 18.15h a
19.45h*

Compromís amb la nostra
ciutat.

La nostra entitat manifesta la seva voluntat i compromís
de participar en la vida social, cultural i esportiva de Sant

Els partits de competició son els matins de dissabte.
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Cugat, treballant per la formació i educació dels joves de
la ciutat.
Per aquesta raó estem oberts a totes les activitats
esportives que s’hi organitzin, manifestant així la nostra
disposició a participar dins l'entorn esportiu de la nostra
ciutat.
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C/ Brollador s/n
08197 VALLDOREIX
e-mail : administracio@cvsantcugat.com
VISITA EL NOSTRE WEB:

www.cvsantcugat.com

Dades de contacte.
CLUB VOLEIBOL SANT CUGAT
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