INSCRIPCIONS COPA 2019

QUINES AVANTATGES T'OFERIM?
· 6 categories diferents amb més de 600 jugadors
· Inscripcions per a equips de 10 jugadors
· Fitxa de porter gratuita.*
· 2 equipacions de regal.*
· 2 partits de pre-temporada gratuïts*

TRIA EL TEU PACK
*Per equips que abonim el total de la competició 840€
+ mutua entre el 2 i el 28 de gener de 2019.

Inscriu-te ara i podràs jugar a una d'aquestes competicions:
· Competició Entre setmana

· Competició Dissabtes Tarda

· Competició Dissabtes Matí

· Campionat d'Espanya* (consultar bases)

www.urlaru.cat
INSCRIPCIÓ PER EQUIP

840€

+ mutua obligàtoria 10€ per jugador, no inclos en el preu d'equip.

. Inscripció equip 10 jugadors
. Fitxa porter gratuïta
. 2 equipacions gratuïtes !!!*
. 2 partits pretemporada gratuït*
Jugador extra 21€
Mínim 14 partits
*Consultar condicions porter, equipacions, i partits pretemporada a urlaru.cat o al
937905200.

F7 entresetmana

Dies a jugar: de dilluns a divendres.
Horaris: a partir de les 20’30h.
Places: Limitades.
Mínim 14 jornades garantides

F7 dissabtes matí

Horaris: a partir de les 9’00h.*
Places: Limitades
Mínim 14 jornades garantides
*Els horaris poden variar segons el total d’inscripcions.

F7 dissabtes tarda

Horaris: a partir de les 16’00h.*
Places: Limitades
Mínim 14 jornades garantides
*Els horaris poden variar segons el total d’inscripcions.

DADES D'INTERÈS
També podeu FRACCIONAR LA QUOTA D’INSCRIPCIÓ Aquest fraccionament es
podrà realitzar en 3 cops: un 60% del total abans de començar la competició, un 20%
abans de l'1 d'abril de 2019 i un 20% abans de l'1 de maig de 2019. (per poder acollirse a aquesta promoció s’haurà d’avisar a recepció, signar el document de compromís i
realitzar el pagament dins dels terminis. No és acumulable amb d’altres promocions.
Consulteu les condicions de la promoció a la recepció del centre).
La inscripció inclou un mínim de 14 partits, i tots els aspectes organitzatius.
Per poder realitzar la reserva de la plaça per a la competició de la Lliga, s’haurà de
realitzar una paga i senyal de 300 euros entre el 7 de gener i el 9 de febrer a les
oficines de la Fundació en horari d’oficina ( de dilluns a divendres de 9’00 a 13’00 i de
15’00 a 21’00 i dissabtes de 10’00 a 14’00 ) en efectiu, targeta bancària o be mitjançant
transferència al ES16 0081 5589 15 001063408. La resta del pagament fins el preu
final d'inscripció més assegurança abans de jugar el vostre primer partit de competició.
No es podrà garantir la participació de cap dels equips que no s’hagin inscrit o una
vegada cobertes totes les places. Es cobreixen les places per rigorós ordre
d’inscripció).
L'horari d’oficina de la Fundació Esportiva U.R. Laru és de dilluns a divendres de 9’00 a
13’00 h. i de 15’00 a 21’00 h. Dissabtes de 10’00 a 14’00 h.
Cap equip podrà jugar sense haver fet efectiu prèviament la totalitat del pagament de la
quota d’inscripció.
Contacta'ns:
93 790 52 00 / 93 790 28 09 / 628 514 734, o per whastapp al 630 157 542.
Més info:

www.urlaru.cat

