Club Handbol Sant Esteve Sesrovires
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, CULTURAL I RECREATIVA
EQUIPACIÓ ESPORTIVA TEMPORADA 2016-2017
Tots els jugadors/es del club disposaran de roba esportiva de competició que proporcionarà un
proveïdor amb la negociació prèvia del Club per obtenir un millor preu (ajustat al cost real) així
com la garantia de continuïtat del model durant, al menys, 3anys.
El procediment per accedir-hi a l’equipació esportiva serà:
- S´establiran uns dies i horaris (sortiran a la web: www.chses.net o a la cartellera del
Pavelló) per a provar-se l’equipació i fer els encàrrecs, en el mateix Pavelló Municipal de
Sant Esteve Sesrovires.
- Els encàrrecs i pagos es fan directament entre l’interessat/da i la comercial SPORTS
DIAGONAL, c/ Anselm Clavé, 36 -08750-Molins de Rei (Tf.:93 175 05 21, e-mail:
info@sportsdiagonal.com):
o Al provar i encarregar la roba (juny/juliol)... pago del 50%
o A la seva entrega (setembre).................... pago de la resta (50%)
Per tal de garantir la uniformitat de l’equip és obligatori la següent equipació esportiva:
• PAK OBLIGATORI JUGADORS FEDERATS (a partir 12 anys):
- Samarreta "Joma" m/c color blanc
- Samarreta "Joma" m/c color blau
- Pantaló "Joma" color blau
- Xandall "Joma" (jaqueta + pantaló)
- Pitral reversible (pels entrenaments)
TOTAL PAK................................... 96,00 euros
• PAK OBLIGATORI PORTERS FEDERATS (a partir 12 anys):
- Samarreta porter "Joma" m/ll color groc
- Samarreta porter "Joma" m/ll color verd
- Pantaló porter "Joma" color blau marí
- Jaqueta xandall "Joma"
- Pitral reversible (pels entrenaments)
TOTAL PAK.................................... 86,00 euros
• PAK OBLIGATORI NO FEDERATS (de 4 a 11 anys):
- Samarreta "Joma" m/c color blanc
- Pantaló "Joma" m/c color blau
TOTAL PAK..................................... 30,00 euros
Els entrenadors i delegats tenen les instruccions explícites de la Junta Directiva de que si un
jugador no es presenta en les condicions descrites en el Reglament de Règim Intern quedi
exclòs de la convocatòria i no pugi jugar.
• EQUIPACIÓ OPCIONAL I NO OBLIGATÒRIA:
- Bossa "Joma".................................. 22,00 euros
- Parca "Luanvi"................................ 33,00 euros
- Polo passeig "Joma"....................... 18,00 euros
- Bermuda passeig "Joma"................ 14,00 euros
- Dessuadora "Joma"........................ 18,00 euros
- Xandall "Joma" (jaqueta + pantaló).. 34,00 euros (en el cas de 4 a 11 anys)
Agraint, com sempre, la vostra col·laboració.
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