
 

QUOTES TEMPORADA 2018-19 
NOU JUGADOR ESCOLA 

Categoria Escola jugadors nascuts als anys 2012-13 
1 quota inicial del pack de roba 95.00 euros 
    2 samarretes d’entrenament. 
    2 pantalons de joc i entrenament. 
    2 mitjons de joc i entrenament. 
    1 dessuadora  
    2 samarretes de joc 1ª i 2ª equipació tot de la marca ACERBIS 
Quota mensual 25.00 euros de setembre a Juny. 
 

 

QUOTES TEMPORADA 2018-19 
NOU JUGADOR PRE –BENJAMI / BENJAMI 

Categoria Pre- Benjamí  jugadors nascuts als anys 2010-11 
Categoria Benjamí jugadors nascuts als anys  2008-09 
1 quota inicial del pack de roba 145.00 euros 
    2 samarretes d’entrenament. 
    2 pantalons de joc i entrenament. 
    2 mitjons de joc i entrenament. 
    1 dessuadora  
    1 xandall de passeig 
    1 Polo de passeig 
    2 samarretes de joc 1ª i 2ª equipació tot de la marca ACERBIS 
Quotes totals anuals 450.00 euros 
Forma de pagament 2 quotes de 225.00 (Setembre i Gener) o 6 quotes de 
75.00 euros, de Setembre a Febrer. 
Nota: La assegurança medica i la revisió medica (cada dos anys 20.00 
euros), es paga al començar la nova temporada, el preu  de la 
assegurança medica es segons la categoria. 
 

 
Nota: La compra de la bossa, parka i Bermuda serà opcional i es pagarà 
apart. 
 

 
 



QUOTES TEMPORADA 2018-19 
NOU JUGADOR ALEVI- INFANTIL- CADET- JUVENIL 

AMATEUR 

Categoria Aleví jugadors nascuts als anys 2006-07 
Categoria Infantil jugadors nascuts als anys 2004-05 
Categoria Cadet  jugadors nascuts als anys 2003-02 
Categoria Juvenil jugadors nascuts als anys2001-2000 
Categoria amateur mes de 18 anys 
1 quota inicial del pack de roba 145.00 euros 
    2 samarretes d’entrenament. 
    2 pantalons de joc i entrenament. 
    2 mitjons de joc i entrenament. 
    1 dessuadora  
    1 xandall de passeig 
    1 Polo de passeig 
    2 samarretes de joc 1ª i 2ª equipació, tot de la marca ACERBIS 
Quotes totals anuals 480.00 euros 
Forma de pagament 2 quotes de 240.00 (Setembre i Gener) o 6 quotes de 
80.00 euros, de Setembre a Febrer. 
Nota: La assegurança medica i la revisió medica (cada 2 anys 20.00 
euros), es paga al començar la nova temporada, el preu  de la 
assegurança medica es segons la categoria. 
 
 

Nota: La compra de la bossa, parka i Bermuda serà opcional i es pagarà 
apart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PERSONES 
Tel. Oficines : 663020795 – 663020796 
Email :  
Barcino85@hotmail.com 
 
Horari d’atenció telefònica de la 
Direcció Esportiva i Coordinació: 
de dilluns a divendres de 17:00 a 22:00 hores. 
 
Director Generals 
Camp Municipal Menorca 
Tomàs Desembre 
663020795  
Camp Municipal Andrade 
Angel Bergel 
663020794 
Jose Maria Lopez 
627575684 
Coordinador general. 
Enric Desembre  
663020796 
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