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CIRCULAR INFORMATIVA 2/2021 

                                 Tordera 26.2.2021 

1.- Activitat del Club.  
 
Segons ens ha informat la FCF, i si l’evolució sanitària ho permet, la intenció és començar 

a jugar a partir de l’últim cap de setmana de març 
 

De moment, no tenim noticies més concretes de quan es podrà iniciar la competició. 

 

En qualsevol cas, l’activitat del club seguirà endavant adaptant-se a les circumstàncies 

que ens ha tocat viure, oferint els seus serveis a socis/sòcies i jugadors/jugadores.   

 

2.- Terminis de pagament de la quota soci/sòcia. 
 

A continuació recordem els terminis de pagaments de les quotes de soci:  

 Data límit de 

pagament 

Import (en funció del tipus de 

soci) 

 

Situació 

Masculí Femení/4t cat 

1r termini 10 d’octubre 

 

100€ 80€ Finalitzat 

2n termini 10  novembre 60€ 

(70€)* 

40€ 

(45€)* 

En suspens*** 

3r termini 10 desembre 60€ 

(70€)* 

40€ 

(50€)* 

Finalitzat 

4t termini 10 febrer 60€ 

(70€)* 

40€ 

(45€)* 

Finalitzat 

5è termini 10 març 60€ 

(70€)* 

40€ 

(50€)* 

En termini 

*Pagaments sense descompte Covid-19. 
**Els socis familiars amb un fill/filla que no hagi pogut assistir als entrenaments pel confinament municipal/local, 
quan es puguin reincorporar als entrenaments, es recalcularà la seva quota en funció del període que hagi estat 
impedit per assistir als entrenaments. 
***En suspens. Quota pendent de recalcular, en funció dels períodes d’inactivitat.  
 

Us recordem que el proper dia 10 de març finalitza el 5è termini de pagament de la quota 

anual de soci. Forma de pagament:  

-presencial a les oficines del Club 

-transferència bancaria al c/c: ES96 2100 8312 8122 0002 0400 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, podeu adreçar-vos a les oficines del Club.  
 

3.- Nou horari d’atenció presencial / Oficines del CF Tordera.  
 
El nou horari d’atenció presencial a les oficines del Club serà els dimarts, dimecres i 

dijous de 18h a 20h. Per millor seguretat, us recomanem demanar cita prèvia. Per 

qualsevol dubte i/o aclariment truqueu a les oficines del Club i/o envieu correu electrònic.  

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 

http://www.cftordera.cat/

