Associació esportiva, cultural i recreativa

NOVA EQUIPACIÓ ESPORTIVA CHSES PER LA TEMPORADA 2019-2020 i posteriors
Un cop finalitzats els tres anys de manteniment del disseny actual de les samarretes i
pantaló oficials de joc, segons contracte amb la nostre marca oficial HUMMEL, ens
veiem obligats a renovar en tots els equips del CHSES la següent equipació, per a
mantenir la uniformitat a tots els jugadors/es (nous i actuals…) del club:
-

Samarreta blanca oficial
Samarreta blava oficial
Pantaló blau oficial

El preu d´aquest pack es de 74,00 euros
ATENCIÓ: En el cas dels jugadors/es que hagin comprat aquesta mateixa roba durant
la ja finalitzada temporada 2018-2019, s´aplicarà un 50% de descompte sobre la roba
que han comprat.
Adjuntem mostra dels nous models provisionals de samarretes i pantaló HUMMEL,
que es mantindrà com a mínim les tres properes temporades (2019-20, 2020-21 i
2021-22).

La comanda la podeu realitzar directament als vostres delegats/entrenador de
l´equip (grup de WhatsApp) o pel correu chses@chses.net amb la informació
següent:
Nom i cognoms del jugador/a:
Equip/categoria:
Talla samarretes:
Talla pantaló:
Dorsal:
Nom que voleu portar al darrera de la samarreta:
Per escollir les talles podeu agafar de referència les actuals equipacions HUMMEL o,
en tot cas, a la web de HUMMEL consulteu la Guia de Talles:
https://hummel.net/help/sizeguide
PORTERS/RES: En el cas dels porters/res es manté l’equip actual (No hi ha canvis).
ATENCIÓ: Per a poder disposar de les noves equipacions durant el proper mes de
setembre de 2019, cal fer la comanda abans del 10 de Juliol de 2019.
DORSALS:
- Sènior-A masculí, Sènior femení, Màster masculí, Cadet masculí, Infantil
femení, Benjamins i Pre-Benjamins: del núm. 1 al 33.
- Sènior-B masculí, Juvenil femení, Infantil masculí i Aleví femení: del núm. 34 al
66.
- Juvenil masculí, Aleví masculí, Cadet femení, Benjamines i Pre-Benjamines: del
núm. 67 al 99.
En el cas de peticions duplicades del mateix número del dorsal, decidiran els
delegats/entrenador segons el seu control dels dorsals.
Abans del mes de setembre de 2019 es passarà el cobrament pel vostre número de
compte corrent que disposa el club (IBAN).

