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El nostre Club té com a finalitat posar a

l'abast de tots els seus membres els mitjans

per aprendre i millorar la pràctica del

voleibol, col·laborant alhora en la seva

formació com a persona a través de

l’esport, a partir d’uns valors.

L’Igualada Vòlei Club tindrà, durant la

temporada 2022-2023 equips federats

masculins i femenins, equips en competició

en lligues escolars i equips d’iniciació sense

competició.

Tots els equips disposen d'un entrenador/a

que actua en coordinació amb una direcció

tècnica, i són els que marquen les pautes

de funcionament de l’equip.

Els equips constaran d'un màxim de catorze

jugadors/es.

Tots els jugadors/es que formen part dels

equips del Club que vulguin continuar la

propera temporada, han de sol·licitar la

renovació de plaça.

Per a la incorporació de nous/ves

jugadors/es caldrà adreçar una sol·licitud,

que serà valorada per l’equip tècnic,

procurant integrar-los/les als equips del

Club en la mesura del possible.

Els tràmits d'inscripció es realitzaran

durant el mes de juliol, de forma

excepcional, al agost i si fos imprescindible,

com a màxim al setembre.

Per a formalitzar la sol·licitud d’inscripció o

renovació de plaça, s’haurà de

complimentar el formulari que es troba

publicat al web del Club.

Recordem que tots els jugadors i jugadores

del club hauran de disposar de DNI vigent

o document identificatiu similar.

El finançament del Club s’assoleix

bàsicament a partir de les matrícules,

quota de jugadors/es i patrocinadors i

diferents activitats que el club organitza.

En el formulari d’inscripció és obligatori

presentar les dades bancàries (IBAN), per

tal de domiciliar els drets d'inscripció i el

cobrament trimestral de quotes. Qualsevol

altre mètode de pagament tindrà un

increment de 5€ per les despeses de

gestió.

3.1. Drets d'inscripció i quota de soci

Els/Les jugadors/es faran efectiva la

quantitat de 52€ en concepte de matrícula.

Els germans admesos al Club tindran un

tractament especial: el primer germà
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abonarà la totalitat la matrícula, el segon

germà n’abonarà un 70%, el tercer germà

abonarà el 30% i per als successius la

matrícula serà gratuïta, sempre que no

s’hagin acollit a altres descomptes

realitzats pel club.

La presentació del rebut per aquest import

s’efectuarà juntament amb l’acceptació de

l’inscripció.

3.2. Quotes trimestrals

Aquesta temporada es passaran quotes

trimestrals de 114 euros. Pels jugadors que

formin part de grups d’iniciació la quota

trimestral serà de 69 euros.

Els rebuts trimestrals es passaran els mesos

de setembre, desembre i març. El 3er

membre d’una unitat familiar i els següents,

gaudiran d’una bonificació del 20% (per a

gaudir d’aquesta bonificació, és necessari

que els rebuts estiguin domiciliats al

mateix número de compte i s’informi al

club mitjançant un mail a

igualada.volei.club@gmai.com indicant els

jugadors/es que formen l’unitat familiar).

La presentació dels rebuts es realitzarà

entre els dies 5 i 10 dels mesos especificats.

Per donar-se de baixa, caldrà omplir el

formulari que es troba actiu a la web del

club. El fet de donar-se de baixa no

implicarà el retorn de les quotes ja

pagades. La baixa s’ha de comunicar un

màxim de 15 dies abans del mes

corresponent a la següent quota.

3.3. Quota de Nadal

El club, durant el mes de novembre,

repartirà un talonari de 15€ a cada

jugador/a per a realitzar el sorteig d’una

panera.

Per agilitzar la gestió, aquests 15€ es

cobraran a la quota trimestral del mes de

desembre i la gestió dels números pel

sorteig anirà a càrrec del soci.

3.3. Quota reduïda per lesió o malaltia

Si durant la temporada, un jugador es

lesiona o es veu incapacitat per jugar, el

club aplicarà una quota reduïda de 20

€/mes que es regularitzarà en la següent

quota trimestral, serà necessari que es

presenti una baixa mèdica que incapacita al

jugador/a a seguir entrenant/jugant per un

període superior a 25 dies naturals.

mailto:igualada.volei.club@gmai.com
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3.4. Quota en casos de pandèmia,

epidèmies o situacions d’extrema

gravetat.

Si durant la temporada, degut a una

situació de pandèmia, epidèmia, desastres

naturals o qualsevol altre situació que

pugui provocar que s’aturin les activitats

esportives de l’Igualada Vòlei Club, la quota

trimestral ja pagada no es retornarà però

s’estudiarà una quota de manteniment dels

mesos afectats que es regularitzarà durant

les següents quotes trimestrals.

3.5. Impagats

Les quotes impagades seran aplicades de

forma automàtica en una nova facturació

juntament amb una comissió de 5€ per

afrontar les despeses que la devolució hagi

pogut generar.

3.6. Comunicació de canvis

Qualsevol canvi que afecti els pagaments

(una baixa, un canvi de domiciliació

bancària, problemes amb els pagaments...),

ha de ser notificat al Club a través d’un

mail:

email: igualada.volei.club@gmail.com

3.7. Servei de revisió mèdica

En cas necessari, el club demanarà per

poder jugar, a tots els jugadors/es que

passin una revisió mèdica i es certifiqui la

seva aptitud.

Abans de l’inici de temporada el club

facilitarà als jugadors/es del club tenir

accés a una revisió mèdica.

El voleibol és un esport d’equip que

requereix compromís i respecte cap als

companys i companyes d’equip i cap a

l’entrenador o entrenadora.

És imprescindible l’assistència i puntualitat

tant als entrenaments com als partits.

Les faltes d'assistència reiterades sense cap

tipus de justificació o disciplina, provocaran

la baixa en l’equip.

Igualment els/les jugadors/es poden estar

convocades pel Club per desenvolupar

altres activitats relacionades amb el vòlei.

mailto:igualada.volei.club@gmail.com
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4.1. Equipament

El Club posarà a la venda l’equipació

necessària per a realitzar l’ activitat.

Per tal de garantir la uniformitat del club,

és obligatori adquirir aquella equipació

que des del club es consideri obligatòria.

Equips de competició: xandall complert,

samarretes d’entrenament i samarretes de

partit.

Equips d’iniciació: xandall complert i

samarretes d’entrenament.

Els/Les jugadors/es han de tenir cura del

seu equipament. L’han de marcar i no l’han

de deixar oblidat a la pista, la manca

d’uniformitat pot ser motiu de no

participació en un partit i es serà exigent

també en dur l’equipament en els

desplaçaments de l’equip.

Des de la temporada 2021-2022 és

obligatori entrenar amb l’equipació oficial

del club.

4.2. Entrenaments

S’iniciaran a finals d’agost o principis de

setembre de 2022 i finalitzaran al maig del

2023.

4.3. Delegats

Cada equip nomenarà un delegat/da

escollit entre els pares/mares o

acompanyants dels/ les jugadors/es.

El delegat/da serà el representant de

l’equip davant la Direcció Tècnica per

qualsevol circumstància que calgués

comunicar.

Serà responsable de les següents tasques:

- Prèvies a un partit.

- Contactar amb l’entrenador o el

responsable del club per saber el

dia i l’hora en què es jugarà el

partit i comunicar-ho a les

jugadores i/o famílies, així com

donar les indicacions pertinents, si

escau (punt de trobada de tot

l’equip per desplaçaments, etc.).

4.4. Competició

Els equips del Club militen en competicions

federades, des de l'àmbit comarcal fins el

nacional.

El Club farà efectives totes les despeses que

la competició federada origini (drets

federatius, mútua esportiva i arbitratges).

4.5. Sancions

Les sancions derivades de la manca

d'uniformitat de l'equip o per la no

presentació de la documentació en els
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partits correran a càrrec del jugador/a

sancionat (veure Reglament de Règim

Intern).

4.6. Desplaçaments.

Els desplaçaments dels equips es

realitzaran, per norma general, en vehicles

privats i hauran de fer-se càrrec del

transport de l’entrenador/a. En cas que

l’entrenador/a hagi d’agafar el seu vehicle

per desplaçar-se a algun partit de fora de

casa, l’equip es farà càrrec de la despesa

pel desplaçament.

Tots els jugadors i jugadores han d’anar

equipats amb el xandall oficial durant els

desplaçaments conjunts.

Els/les jugadors/es majors d’edat, un dels

pares dels/les menors, els entrenadors i els

patrocinadors es consideren socis del club

de manera automàtica.

La quota de soci es fixa en 52€ per

temporada i està inclosa en els drets

d’inscripció.

La nostra entitat manifesta la seva voluntat

i compromís de participar en la vida social,

cultural i esportiva d’Igualada, treballant

per la formació i educació dels joves de la

ciutat i comarca.

Per aquesta raó estem oberts a totes les

activitats esportives que s’hi organitzin,

manifestant així la nostra disposició a

participar dins l'entorn esportiu de la

nostra ciutat.

Les úniques vies de contacte amb el club
seran:

Adreça: IGUALADA VOLEI CLUB

C/ Carles Riba s/n 08700 IGUALADA

e-mail: igualada.volei.club@gmail.com

Telèfon de contacte: 641 692 894

VISITA LA WEB: www.igualadavoleiclub.cat


