
Full d'inscripció.
Jugador  

NOM: ..............................................................

COGNOMS........................................................

SEXE ...............................................................

DATA DE NAIXEMENT..........................................

NUM. DNI.........................................................

ADREÇA............................................................

POBLACIÓ.........................................................

TELEFON CONTACTE...........................................

MOBIL CONTACTE..............................................

E-MAIL.............................................................

Nº TARGETA CATSALUT.......................................

AL·LERGIES i ALTRES..........................................

.......................................................................

.......................................................................
NOM PARE/MARE/TUTOR-A.

.......................................................................
He  llegit  i  accepto  les  condicions  de 
l'activitat.
SIGNATURA.

Juliol                 Agost             Dos mesos 

Aquesta inscripció no té validesa sense el 
pagament de la quota.

ESCOLA DE VOLEI PLATJA 2011

ASSOCIACIÓ VOLEI PLATJA CALELLA 
(AVPC)

1. PRESENTACIÓ: QUI SOM?
L'Associació  Volei  Platja  Calella  (AVPC),  amb  número  de 
registre  13369  al  Registre  d'entitats  esportives  de  la 
Generalitat  de Catalunya i  amb CIF G64901135 presenta la 
Primera Escola de Volei Platja per la temporada d'estiu 2011.

2. JUSTIFICACIÓ: PERQUÈ UNA ESCOLA DE VOLEI PLATJA?
Enguany, concretament el dissabte dia 5 de juny, tindrà lloc la 
4a  Trobada de  mini  volei  platja  per  a  nens i  nenes de  les 
escoles de Calella.
En les edicions anteriors l'èxit de la trobada ha estat tan alt 
(mes de 200 nens i  nenes a la de 2010) que fins i  tot les 
famílies  ens  demanaven  si  hi  hauria  continuïtat  durant  els 
mesos  d'estiu.  Tornem  doncs,  a  engegar  l'Escola  de  Volei 
Platja.

3. OBJECTIUS. QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
En aquest  apartat  parlarem dels  objectius  generals,  o  sigui 
què  volem  aconseguir  amb  aquesta  Escola  d'Iniciació 
Esportiva.
1. Fomentar la pràctica d'esport reglat durant l'estiu.
2. Donar a conèixer al jovent  de Calella el volei platja.
3. Posar en pràctica escalfaments específics d'aquest esport.
4. Ensenyar les tècniques bàsiques d'aquest esport.
5. Conèixer els sistemes de joc i la normativa.
6. Respectar l'entorn natural on es fa l'activitat.
7.  Adquirir  els  hàbits  saludables  relacionats  amb l'esport  a 
l'aire lliure.

4. PARTICIPANTS: A QUI VA ADREÇAT?
Les  Trobades  de  volei  platja  disputades  fins  ara  anaven 
adreçades  a  alumnes  de  5è,  6è  de  primària  i  1r  i  2n  de 
secundària de les escoles de Calella, però a l'Escola de Volei 
Platja  no  tanquem  la  porta  a  altres  edats,ja  que  hi  ha 
demanda de nens i nenes més petits i també de nois i noies de 
3r i 4rt de secundària, ni tampoc a participants d'altres pobles. 
Així doncs, en cas de necessitat es crearan grups en funció de 
l'edat i el nivell tècnic.

5. ESPAI: ON PORTAREM A TERME L'ACTIVITAT?

L'activitat  es portarà a  terme a la  zona de volei 
platja municipal, davant del Restaurant “La Gàbia” i 
al costat de la Guingueta nº9, zona on es disputen 
totes les activitats de l'AVPC. Disposem de 4 camps 
amb les dimensions oficials, ampliable a 6 en cas 
de necessitat com és el dia de la Trobada.

6 CONDICIONS PER FORMALITZAR L'INSCRIPCIÓ.

1. Calendari.
L'activitat es desenvoluparà 2 dies a la setmana, 
dilluns i dimecres de 17 a 19 hores. L'activitat es 
desenvoluparà durant els mesos de juliol i agost. 
L'inici serà el dilluns dia 4 de juliol i el darrer dia 
serà  el  31  d'agost.  Els  participants  es  podran 
inscriure al mes de juliol, al de l'agost, o ambdós 
inclosos.

2. Cost i pagament.
L'activitat  té  un  cost  de  40  €/mensuals  per 
jugador i mes. El sistema de pagament s'ha fe fer 
per ingrés o transferència bancària a Unnim (Caixa 
Sabadell)  al  nº  de  compte  2059  0276  46 
8000008306,  indicant-hi  el  nom del  participant  i 
“escola  de  volei  platja”.  Tot  i  entregar  el  full 
d'inscripció  degudament  omplert,  aquesta  no 
quedarà confirmada fins el moment del pagament.
La data límit de inscripció es el dia 22/06/11

3. Inscripció
1.  Caldrà  entregar  aquest  tríptic  correctament 
complert  i  signat  pel  pare/mare/tutor  legal  de 
l'esportista i una copia del la tarja de catsalut.
2.  Caldrà  realitzar  el  pagament  corresponent  al 
mes de juliol, agost, o ambdós.
3.  L'esportista  no  estarà  inscrit  fins  que  estigui 
formalitzat el pagament.
4. En cas de superar el límit d'inscrits prioritzaran 
els  jugadors que s'apuntin el curs complert. 



7. FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT.

Consells i obligacions per als participants.

1. Els esportistes inscrits cal que portin l'equipament 
necessari  per  realitzar  l'activitat:  Roba  esportiva 
còmode, preferiblement banyador, tovallola, aigua i 
sobretot protecció solar. També és recomanable l'ús 
de mitjons en cas que cremi la sorra.
2. Es podrà portar berenar. S'aconsella fruita.
3.  Es  demana  màxima  puntualitat  als  esportistes. 
Aquests  s'hauran  d'adreçar  al  monitor/a 
corresponent.  L'entrenament  començarà  quan  ho 
indiqui l'entrenador/a o monitor/a. 
4.  En cas de no poder assistir  a l'entrenament cal 
avisar al monitor/a.
5. Cal fer cas de les indicacions del monitor/a.
6.  Cal respectar tot el material del que es disposa 
per realitzar l'activitat.
7. No es podrà sortir de la zona destinada a l'activitat 
ni marxar sense el permís dels monitors/es o en el 
seu cas dels coordinadors/es de l'activitat.
8. EN CAS D'UN MAL COMPORTAMENT S'INFORMARÀ 
A  LA  FAMÍLIA  I  SE  ES  REPETEIX  L'ACTITUD 
NEGATIVA  ES  CONVIDARÀ  AL  PARTICIPANT  A 
ABANDONAR L'ACTIVITAT.

8. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE.
1. En cas d'abandonar l'activitat un esportista, no es 
retornarà l'import satisfet.
2.  L'acceptació  de  sol·licituds  és  per  estricte  ordre 
d'inscripció i pagament, prioritzant el curs complert.
3.  L'AVPC es reserva el dret de suspendre l'activitat 
si no s'arriba a un nombre mínim d'inscrits.
4.  En  cas  d'inclemències  meteorològiques  que 
impedeixin el correcte funcionament de l'activitat es 
suspendrà la sessió fins poder-se reiniciar. Si no és 
possible es suspendrà definitivament fins al proper
dia.
5.  L'AVPC  disposa  d'una  assegurança  de 
responsabilitat  civil  i  assegurança  individual  per 
jugador.
6. L'AVPC no es fa responsable dels objectes perduts 
pels participants.

ASSOCIACIÓ VOLEI PLATJA CALELLA.

 

ASSOCIACIÓ VOLEI PLATJA CALELLA 

ESCOLA DE VOLEI PLATJA 2011

Zona de volei platja municipal. 
Al costat de la Guingueta nº 9, 

davant de LA GABIA.

Dilluns i dimecres de 17 a 19 h del 4 de juliol al 31 
d'agost.

Per a jugadors de 10 a 16 anys. 

www.voleicalella.com

Apunta't-hi!!

http://Www.voleicalella.com/

