
MODALITAT (**)
TOTAL 

TEMPORADA
INSCRIPCIÓ

(Agost)
9 quotes

(Set - Maig)

SÒCIES 464 €              86 €                 42 €                 

NO SÒCIES 486 €              90 €                 44 €                 

SÒCIES 492 €              114 €               42 €                 

NO SÒCIES 514 €              118 €               44 €                 

SÒCIES - €                  - €                   - €                   

NO SÒCIES 514 €              118 €               44 €                 

(*) Reduccions en cas de germans/es:

MODALITAT (**)
TOTAL 

TEMPORADA
INSCRIPCIÓ

8 quotes
(Oct-Maig)

2 dies 224 €              - €                   28 €                 

1 dia 144 €              - €                   18 €                 

MODALITAT (**)
TOTAL 

TEMPORADA
INSCRIPCIÓ

3 quotes
(Set, Des, Març)

SÒCIES 90 €               - €                   30 €                 

NO SÒCIES 129 €              - €                   43 €                 

MODALITAT (**)
TOTAL

TEMPORADA

Quota de soci/sòcia MAJOR EDAT 30 €               

(**) Una persona es podrà adscriure a la modalitat SÒCIES quan ell/a mateix/a o el/la seu/seva pare/mare/tutor/tutora gaudeixi de la condició de soci/sòcia en el moment 
de la inscripció i no disposi d'incompliments d'obligacions amb el Club en aquell moment.

QUOTES PER LA TEMPORADA 2022-2023

Equips de competició (*)                 
(Junior a Sènior B)

A la inscripció (renovació a 
l'Octubre)

30 €                                           

MANTENIM LES QUOTES DE LES TEMPORADES 2020-2021 i 2021-2022 PER LES PERSONES SÒCIES

Equips de promoció (*)                         
(Pre-Mini a Cadet)

Equips de competició (*)                 
(Sènior A)

Equips de veterans/es

Escoles

En cas de 2 germans/es en la modalitat SÒCIES, el/la germà/germana amb la quota més elevada tindrà una reducció de 25€ en la darrera quota.

En cas de 3 germans/es en la modalitat SÒCIES, els/les 2 germans/es amb la quota més elevada tindran una reducció de 25€ en la darrera quota.

En cas de 4 germans/es en la modalitat SÒCIES, els/les 3 germans/es amb la quota més elevada tindran una reducció de 25€ en la darrera quota.

En la modalitat NO SÒCIES, la reducció aplicada en els tres supòsits anteriors serà de 10€ en la darrera quota.


