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CIRCULAR INFORMATIVA 7/2021 

                                  

Tordera 25.8.2021 

1.- Noves quotes per socis/sòcies temporada 2021/22 
 
L’Assemblea General celebrada el passat dia 20 d’agost va confirmar les quotes 
d’aquesta temporada 21/22. 
 

La principal novetat per aquest any, és la quota reduïda pels prebenjamins i pels juvenils. 
Uns per facilitar el pas d’escola a futbol federat, i els altres per estar ja al final d’etapa, 
prèvia al futbol amateur.  
 

Les quotes 2021/22 són les següents:   
 

Tipus de soci/sòcia 
 

1r fill/filla 2n fill/filla 

Familiar masculí;  
Prebenjamí - Juvenil 

280€ 140€ 

Familiar masculí;  
Benjamí-Aleví-Infantil-Cadet 

390€ 195€ 

Femení 
 

280€ 140€ 

Escoleta 
 

90€ 45€ 

Jugadors 4a Cat/jubilats 
 

60€ --- 

Jugadors 1e equip/vet 40€ --- 
 

Soci/sòcia general 
 

90€ --- 

Soci/sòcia protector/a 
 

A partir de 200€ --- 

 

Els pagaments es poden fer directament a les oficines del Club (efectiu o targeta) o 
mitjançant transferència bancària al c/c del Club: ES96  2100  8312  8122  0002  0400 
 

Modalitats i terminis per realitzar els pagaments:  
  

- En un sòl pagament, durant el mes de setembre. 

- En dos pagaments, 50% abans del 2 d’octubre i 50% abans del 2 de febrer. 

- O de forma fraccionada. 

Les quotes de 280€ es pagaran:  80€ abans del 2 d’octubre, 50€ abans del 5 

de novembre, 50€ abans del 5 de desembre, 50€ abans del 5 de febrer i 50 € 

abans del 5 de març. 

Les quotes de 390€ es pagaran: 115€ abans del 2 d’octubre, 55€ abans del 5 

de  novembre, 55€ abans del 5 de desembre, 55€ abans del 5 de febrer, 55€ 

abans del 5 de març i 55€ abans del 5 d’abril.  
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2.- Recordatori procés per lliurar la 2ª equipació/entrenament i elecció dorsal. 
 

Aquesta nova temporada 2021/2022 els jugadors/jugadores del CF Tordera disposaran 

d’una samarreta que farà les funcions de 2ª equipació/entrenament. 

 

                                                            
La samarreta serà lliurada pel Club (a través d’SPORTS TORDERA), previ pagament de 

la primera quota. 
 

Com es lliurarà la nova samarreta? 

-1r pas; Inscriure el jugador/a a les oficines del Club (presencial/on-line) 

-2n pas; Pagar la 1ª quota de la temporada 2021/2022 

-3r pas; A partir del dia 25 d’agost, reservar la samarreta (talla i número) a la botiga 

d’SPORTS TORDERA. 

-4t pas; A cada jugador/a se li assignarà un número per estricte ordre d’arribada. 

-5è pas; Als jugadors de 2n any s’assignaran els números 1 a 19. Als jugadors de 1r any 

s’assignaran els números 20 i següents. D’aquesta manera es podran utilitzar durant dues 

temporades si cal. 
 

Com funciona l’assignació del dorsal/número?  

Per ex: Si el grup d’Alevins són 30 o més jugadors/jugadores, hi haurà 40 números (del 1 

al 40). Aquests números seran assignats per ordre d’arribada. És a dir, el primer que 

pagui la 1ª quota al Club i reservi el número a SPORTS TORDERA a partir del 25 d’agost, 

podrà triar el número que més li agradi, i, així, successivament, fins esgotar els números 

per categoria. Jugadors de 2n any s’assignen els números 1 a 19 i als de 1r any els 

números 20 i ss.  
 

Serà obligatori per tots els jugadors/jugadores portar aquesta samarreta quan assisteixin 

als entrenaments i/o partits.  
 

Aquesta samarreta serà independent a la roba o pack del jugador/a.  
 

Noves equipacions/pack del jugador/a. 

Recordeu que hi ha una PROMOCIÓ de llançament del pack de 120€, fins el 30 d’octubre.  

A partir del 30 d’octubre el preu del pack serà de 135€. 
 

Us animem a adquirir les noves equipacions del Club. Tot i que hi haurà un període de 

transició durant un temps, aquesta nova equipació acabarà essent obligatòria per tots els 

jugadors/jugadores, i serà molt més econòmic adquirir el pack sencer des d’inici.  
 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 

Tots som CF Tordera!!! 
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