Associació esportiva, cultural i recreativa

Benvolguts jugadors i familiars,
Us volem informar dels canvis realitzats a la gestió del club corresponents a les dues
primeres temporades amb la nova Junta. En primer lloc, s’han incorporat entrenadors
titulats a la majoria d’equip, segons els requeriments de la normativa de la FCH, a més
de un entrenador de porters per tots els equips federats del club.
S’ha millorat el servei de fisioteràpia amb un professional dirigit als equips de base, a
més a més del ja existent pels equips sèniors. Durant l’última temporada també s’ha
renovat la majoria de material esportiu bàsic (pilotes, xarxes, ...) i complementari
(politges i altra equipament del gimnàs,...).
Per un altra costat, les últimes temporades hi hagut un increment important de les
despeses federatives (llicencies, taxes, assegurances i arbitratges) a la vegada que el
cobrament realitzat per la Federació Catalana d’Handbol es concentra en els últims
mesos de l’any.
Per tal donar continuïtat a totes aquestes accions i poder afrontar tots els pagaments
citats, la propera temporada hi haurà un petit increment de les quotes del club amb
una reorganització de les mateixes d’acord amb la informació que us adjuntem. Tot i
aquest increment, les quotes de la propera temporada es troben molt per sota de les
d’altres clubs com el nostre, situat al primer nivell del handbol català.
Pensen que el resultat de la gestió realitzada a les últimes temporades ens ha portat a
situar-nos com un club de referència a Catalunya amb excel·lents resultats esportius i
també amb un molt bon ambient a nivell social dins del club, tant entre els jugadors
com amb tots els socis i simpatitzants.
Seguim comptant amb la vostra ajuda en totes les activitats del club i estem a la vostra
disposició a la oficina del CHSES tots els dilluns, dimecres i divendres per aclarir
qualsevol dubte que tingueu.
Gracies a tots per la vostra col·laboració!

La Junta del Club Handbol Sant Esteve Sesrovires

QUOTES EQUIPS ESCOLA CLUB HANDBOL SANT ESTEVE SESROVIRES (masculí - femení - mixta)
EQUIPS:
CHSES Barrufets

Informació quotes i dies d'entrenament

(2015-2014-2013)

Matricula
30 Juliol
35.00 €

+

9 quotes - (Setembre/Octubre/Novembre/Desembre-2018, Gener/Febrer/Març/Abril/Maig-2019)
Cada dia 5 de mes

+

35.00 €

Dies d'entrenament: Dimarts/Dijous de 16:30 a 18:00 hores)
CHSES Prebenjamins

(2012-2011)

35.00 €

35.00 €

+

Dies d'entrenament: Dimarts/Dijous de 16:30 a 18:00 hores)
CHSES Benjamins

(2010-2009)

40.00 €

+

40.00 €

Dies d'entrenament: Dilluns/Dimecres/Divendres de 16:45 a 18:00 hores)
CHSES Alevins

(2008-2007)

43.00 €

+

43.00 €

Dies d'entrenament: Dilluns/Dimecres/Divendres de 16:45 a 18:15 hores)
CHSES Infantils

(2006-2005)

43.00 €

43.00 €

+

Dies d'entrenament: Masculí: Dilluns/Dimecres/Divendres de 18:00 a 19:30 hores) - Femení (Dimarts de 17:30 a 19:00 /Dimecres/Dijous de 18:00 a 19:30)
CHSES Cadets

(2004-2003)

48.00 €

+

48.00 €

Dies d'entrenament: Masc: Dilluns/Dimecres de 19:00-20:30 /Divendres 19:30-21:00) * Fem:(Dimarts de 17:30-19:00 /Dimecres 18:00-19:30 /Divendres de 19:30-21:00)

Equips Vinya del Sastret

Benjamins i Alevins

35.00 €

+

35.00 €

Dies d'entrenament: Dimarts/Dijous de 16:30 a 18:00 hores)

S'aplicaran un descompte del 10% a partir del segon germà a les famílies que els seus fills formin part de l'escola d'handbol CHSES
i un 15% carnet de família nombrosa o monoparentals (no acumulable).
Els fulls d'inscripció s'han d'entregar a la Secretaria del Club CHSES, que es troba al Pavelló Municipal de Sant Esteve Sesrovires.
Horari de 19:00 a 21:00 hores cada dilluns, dimecres o divendres. Per més informació; chses@chses.net o activitats2018@chses.net

Informació quotes

QUOTES EQUIPS CLUB HANDBOL SANT ESTEVE SESROVIRES (Masculí - Femení)

Equip:

Primera quota
30 juliol

Segona quota
30 setembre

Tercera quota
30 novembre

Quarta quota
30 gener

CHSES Sènior A

125.00 €

100.00 €

75.00 €

75.00 €

CHSES Sènior B - C

125.00 €

125.00 €

100.00 €

75.00 €

CHSES Juvenil

125.00 €

125.00 €

100.00 €

75.00 €

CHSES Màster

125.00 €

70.00 €

70.00 €

