NORMAS PARA RESERVA DE PRAZA “VIGO EN XOGO “ 2018 – 2019
EQUIPOS ANTIGOS
Dende o 2 ao 24 de maio os equipos desta tempada terán que facer a sua reserva de praza na
oficina da organización de 17,30 a 20,30 horas e de luns a xoves.
Para facer efectiva a sua reserva, o equipo terá que ter a fianza completa (100,00.-€), no caso
de non tela, terá que facer o ingreso pola diferencia antes do 31 de maio. De non facelo no
devandito prazo perderá a sua praza. Unha vez completada a fianza, se algún equipo renuncia a
sua plaza perderá a sua totalidade.

OS EQUIPOS EXPULSADOS PERDERON TODOS OS SEUS DEREITOS
EQUIPOS NOVOS
Solicitudes: Dende o día 2 de maio ao 4 de xuño na oficina da organización de 17,30 a 20,30
horas e de luns a xoves.
Ao confirmar a praza, terán que facer un ingreso de (150.00.-€), tendo que entregar o
xustificante antes do día 7 de xuño, no caso de non facelo perdera a praza.
Despois de confirmar a praza se algún equipo renuncia a esta, perderá o dito importe.
(150,00.-€)

Formalización da inscrición para todos os equipos. Dende o 3 ao 13 de setembro.
Dende o día 3 ata o 13 de setembro todos os equipos terán que presentar a seguinte
documentación.
Folla da inscrición debidamente cuberta con letras MAISCULAS e lexible en todos os seus apartados
Xustificantes dos pagamentos da, cota da inscrición, dos seguros deportivos e do deposito de
50,00 .-€, para as sancións en fútbol Sala e Fútbol 7 e de 20,00.-€ en Baloncesto.
Os equipos novos teñen que presentar o xustificante da cota dos seguros deportivos.

Equipos antigos:

As licenzas da tempada anterior para a súa renovación e se teñen algún
xogador novo, 2 Fotos en COR recentes tamaño carné e fotocopia en COR do DNI.

Equipos novos:

2 fotos en COR recentes tamaño carné e fotocopia en COR do DNI. de cada

participante.
Haberá un SEGURO obrigatorio individual para todos os xogadores participantes.
No caso de participar en dúas modalidades deportivas, (Baloncesto e Fútbol Sala, ou
Baloncesto e Fútbol 7), o xogador terá que facer o seguro para cada unha delas.

Os ingresos efectuaranse en calquera oficina de ABANCA, a nome da “Agrupación
Deportiva Vigo“, no nº de conta: IBAN ES39 - 2080 – 5117 – 9130 – 4001 - 2776

TODOS OS INGRESOS FARANSE SEMPRE, CO NOME DO EQUIPO
Pola Organización

Asdo. Alejandro Costas González
Pte. da “Agrupación Deportiva Vigo

