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CIRCULAR INFORMATIVA 3/2021 

                                 Tordera 5.5.2021 

1.- Reducció de la quota soci/sòcia 2020/2021. 
 

Per la present us informem que en la passada reunió de la Junta va decidir-se no passar 

a cobrament el 2n termini de la quota de soci familiar masculí/femení que va quedar 

suspesa el mes de novembre. 
 

Aquesta decisió es produeix per compensar el període de tancament de l’activitat (23 

dies del mes de novembre), i reducció parcial d’activitat (no realització de partits) durant 

els mesos de novembre a febrer.   El resultat de les quotes és el següent:  
 

Tipus de soci Quota inicial 

temporada 

20/21 

Quota inicial 

amb descompte 

Covid-19 

temporada 19/20 

(Només per socis 

temp 19/20) 

Quota final amb 

reducció  

Covid-19 

temporada 20/21 

Reducció total 

quota 20/21 

Soci familiar 

masculí 

380 340 280 100€ 

Soci familiar 

femení 

270 240 200 70€ 

 

D’aquesta manera, la quota de soci familiar masculí per aquesta temporada 2020/21, 

que ja tenia descompte inicial de 40€, s’ha vist reduïda en 60€ (corresponents al 2n 

termini de pagament del novembre), el que suposa una reducció total de 100€. 
 

I la quota de soci familiar femení per aquesta temporada 2020/21, que ja tenia 

descompte inicial de 30€, s’ha vist reduïda en 40€ (corresponents al 2n termini de 

pagament del novembre), el que suposa una reducció total de 70€. 
 

Els socis familiars amb un fill/filla que no hagi pogut assistir als entrenaments pel 

confinament municipal/local, ja se’ls hi ha comunicat quina serà la seva quota definitiva. 
 

En qualsevol cas, aquesta decisió serà sotmesa a ratificació en la propera Assemblea 

General que sigui convocada.  
  

2.- Nou horari d’atenció presencial / Oficines del CF Tordera.  
 
Per últim, us recordem que el nou horari d’atenció presencial a les oficines del Club és 

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! 


