
REGLAMENT CLUB I ESCOLA D’ATLETISME 

Temporada 2022-23 

INSCRIPCIÓ:  
A sota hi ha un formulari d'inscripció a l'escola d'atletisme, hi ha dues planes, una per les dades personals i 
l'altre per la llei de protecció de dades, s'han d'emplenar les dues planes. 
Els atletes amb llicència activa per la temporada 2022 només hauran de portar el full de protecció de dades 
degudament signat. 
El termini per realitzar la inscripció serà del 7 de setembre al 14 d'octubre a la secretaria de l'estadi en hores 
d'entrenament. Per fer les inscripcions, i mentre durin les obres a la instal·lació, muntarem una secretaria 
davant mateix de la pista d’atletisme 
El nombre màxim de places és de 30 per categoria. En cas de superar-se aquest número es valorarà 
augmentar de ràtio o el retorn de la quota dels que no es puguin inscriure. 
En cas de fer la inscripció fora de termini, només s’acceptaran si queden places vacants. Tindran preferència 
els alumnes que ja tenien llicència en anteriors temporades. 
Els atletes tindran un període de prova d’una setmana, a partir de la qual s’haurà de formalitzar la inscripció 
per poder continuar. 

PAGAMENT:  
S’ha de fer un únic pagament d'inscripció, al comptat o mitjançant transferència bancària. El comprovant s'ha 
d'adjuntar a la resta de documentació en el moment de formalitzar la inscripció.  
El pagament inclou la llicència federativa. Una vegada tramitada la llicència, la quota d'inscripció no es 
retornarà.  
En cas d’acceptar alguna inscripció fora de termini, aquesta s’ha d'abonar íntegra. 
El vestuari opcional es pagarà a part, ja s’indicarà el preu. 
En cas de dificultat d'un atleta per assumir les quotes establertes preguem que us poseu en contacte amb la 
direcció tècnica del club.  

QUOTES:  
Quota escola: 
Les quotes per la temporada 2022/23 són les següents: 

• Categories sub8, sub10 i sub12 (nascuts entre el 2012 i el 2017) la quota és de 175€ anuals. 
• Categories sub14 i sub16 (nascuts entre el 2008 i 2011) la quota és de 200€ anuals. 
• Categories a partir de sub18 (nascuts 2007 i abans) la quota és de 225€ anuals. 

Per tots aquells atletes nous o que no hagin tingut llicència l’any 2022, s’ha d’afegir 25€ en concepte de nova 
matriculació. 
La quota inclou: 

- Llicència i assegurança de la temporada en curs. 
- Roba de competició i samarreta d’entrenament. 
- Entrenaments designats per cada grup 

En cap cas hi haurà devolució de la quota. 

Quota de soci col·laborador:  
La quota es de 25€ anuals 
La quota inclou: 

- dret a beques  
- descomptes esdeveniments organitzats pel club (campus, activitats socials...) 
- ajuda desplaçament campionat d’Espanya 



DESCOMPTES I BEQUES (NOMÉS PER SOCIS): 
• Medallistes Campionat de Catalunya i d’Espanya o rècords de Catalunya: 100€ de descompte. 
• La quota per al 2n i següents germans d'atletes és de 100€ anuals (sempre el primer ha de pagar la 

quota íntegra) 
• Altres casos (fraccionaments o descomptes adicionals), a estudiar per la direcció tècnica una vegada 

sol·licitats. 
Les beques només són pels atletes que algun membre de la família sigui soci del Club Atletisme Sant Celoni (quota 
anual de 25€), la resta d'alumnes hauran de pagar la quota íntegra. Les beques no són acumulables. Els atletes 
veterans estan exempts de beques. 

ENTRENAMENTS:  
Cal venir amb la roba i el calçat adequats per poder entrenar. Això és xandall/pantaló curt/ malles / sabatilles 
de córrer. 
Des de l’inici de l’entrenament fins a la finalització no es podrà sortir del recinte esportiu que inclou la pista 
d’atletisme i el camp de futbol de Can Sans, només es podran fer activitats fora del recinte amb 
l’acompanyament de l’entrenador. Mentre durin les obres de la pista d’atletisme, els entrenaments es duran a 
terme en el mateix horari a les instal·lacions de l’escola Soler de Vilardell i/o de l’institut Baix Montseny. 
L’inici de l’escola serà el 14/09/2022 fins al 23/12/2022 i del 09/01/2023 fins al 21/06/2023 (en cas d’haver-hi 
festes locals o setmana santa, ja s’anirà comunicant). 

Horaris d’entrenament:  
Pre-benjamins, SUB-8 (2016-17) – dimecres i divendres, de 18.15 a 19.30 
Benjamins, SUB10 (2014-15) – dimecres i divendres, de 18.15 a 19.30 
Alevins, SUB-12 (20012-13) – dimecres i divendres, de 18.15 a 19.30 
Infantils SUB-14 (2010-11) – dilluns-dimecres-divendres , de 18.30 a 19.45 
Tecnificació SUB-16 (2008-09) – dilluns-dimecres-divendres, de 18.15 a 19.30 (En aquesta categoria hi poden 
haver canvis d’horaris segons els tipus d’entrenament, ja es comunicarà als atletes quan es produeixin.) 
Especialització (2007 i anteriors) horari a convenir. 

DISCIPLINA: 
Si un atleta és expulsat del grup d’entrenament 3 vegades, se’l farà fora de l’escola d’atletisme. Prèviament es 
comunicarà als pares. 

COMPETICIONS: 
Participarem en competicions organitzades per la Federació Catalana d’Atletisme, l’entrenador comunicarà les 
competicions amb una antelació de 6-7 dies, si un atleta és convocat per participar en proves d’equips i no 
pot anar-hi, s’ha de comunicar a l’entrenador el motiu de la no assistència. 
Els entrenadors donaran el suport tècnic als atletes a les competicions, en cas que l’entrenador no pugui 
anar-hi es delegarà en un representant (mare, pare o delegat) però són els pares els qui han de portar als 
atletes a les competicions. En cas que un atleta hagi d’anar amb l’entrenador o delegat haurà d’omplir un 
formulari d’autorització. 

COMUNICACIÓ:  
El club fa els seus comunicats a través de: web, e-mail, telèfon mòbil o WhatsApp.  

LA INSCRIPCIÓ A L’ESCOLA SIGNIFICA L’ACCEPTACIÓ D’AQUEST REGLAMENT  

Direcció Tècnica 
C.A. SANT CELONI


