
Setembre Desembre Març

SENIOR MAS 456 180 138 138

SENIOR FEM 411 180 116 116

SUB 18 386 150 118 118

SUB 16 386 150 118 118

SUB 14 331 150 90 90

SUB 12 280 140 70 70

SUB 10 280 140 70 70

SUB 8 195 120 38 38

SUB 6 155 90 33 33

SUB 5 115 80 18 18

TOUCH 220 140 40 40

VETERANOS 200 130 35 35

Per cada membre de més de la mateixa familia s'aplica un descompte de 8€

Pagament comptat 5% de descompte

Els dos descomptes son acumulables.

Categoria Import
Imports i dates de cobrament quotes

INSTRUCCIONS DEL FORMULARI 
 

Recorda que has d'omplir tots els camps del formulari i que els marcats amb un * són obligatoris. 

El formulari es divideix en set apartats: 

➢ Dades personals: no et deixis cap camp i puja una foto teva mida carnet, com més guapo o 

guapa estiguis millor. Recorda que les pots fer amb el mòbil i després pujar-la. 

 

➢ Dades de contacte: són importants ja que ens permetran mantenir-te informat de totes les 

novetats i de l'estat de les competicions en què participem. 

 

➢ Inscripció a una categoria: aquí comença l'interessant, has d'indicar a quina categoria 

t'inscrius. 

a. Si ets jugador marca EQUIPS RUGBY i després escull en la categoria en la que t'inscrius 

per a aquest any. 

b. Si no ets jugador i vols ser soci, marca SOCI & SIMPATITZANTS. 

c. Un cop hagis escollit tu categoria has d'indicar la periodicitat dels pagaments. Només hi 

ha una opció. 

 

➢ Quotes associades: aquí no has de fer res, el formulari t'indicarà l'import total de la teva 

quota. Llevat que indiquis més endavant que pagues en un sol pagament, les dates i imports 

de les quotes són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les quotes de socis & simpatitzants són de 80 € i es cobren al comptat en el primer gir de 

setembre. 

➢ Tutors de l'associat: si estàs emplenant el formulari del teu fill o ets menor d'edat, has de 

completar la totalitat de les dades. Et recomanem facilitar informació de tots dos pares o 

tutors. 

Òbviament, si ets major d'edat, no cal que omplis cap camp. 

 

➢ Documents adjunts: són molt importants, sense ells no podrem tramitar la teva fitxa 

federativa. 

a. Sol·licitud de llicència federativa: has rellanarla, signar-la i tot seguit pujar-la al 

sistema. 

b. DNI (o passaport): has de pujar les dues cares del DNI. 

 

➢ Dades bancàries: ja gairebé hem acabat, encara que aquesta sigui la part més dolorosa de 

totes. Tenim dos formes de pagament: 

 

a) Comptat, marcar casella “pagament al comptat” i ho podràs fer  

- per transferència bancaria indicant el nom, cognom i categoria del jugador a la 

següent compte: ES92 0081 0063 2500 0202 1409 

- pagament amb targeta a: 
Micromina 
Centre Comercial Oasis, local 45 
8870 es 

 

b) A termini (3 vegades), tens que deixar lliure la casella “pagament al comptat” i es giraran 

3 quotes: 

- la primera quota es girarà en els 10 dies següents a la inscripció. 
- la segona en els 10 primers dies de desembre 2018. 
- La tercera quota en els 10 priemrs dies de març 2019. 

 

Per acabar, només tens que marcar les tres autoritzacions que et demanem, confirmes al 

sistema que no ets un robot i li dones a Enviar. 

Enhorabona, ja has finalitzat el procés d'alta i la teva sol·licitud ha estat enviada, però tingues 

present que fins que no s'hagi realitzat el primer cobrament teva sol·licitud estarà "pendent 

d'acceptar". 

 

 

 

 

 

 



 

 


