
                  ESCOLA D’ATLETISME 2020/21 
 

 
Si no t'acaben d'agradar els esports de conjunt, si prefereixes un esport individual, on no hi ha 
banqueta, apunta't a fer atletisme i segur que hi trobaràs la teva especialitat! Al CLUB ATLÈTIC 
GRANOLLERS, on a part d’aprendre atletisme, coneixeràs a un munt de gent i es realitzaran diferents 
sortides de cap de setmana, per conèixer altres llocs de Catalunya i compartir aficions amb altres clubs. 
 
HORARIS I GRUPS 

 
 Pre-Benjamins – Sub 8 (2015 - 2014): dilluns, dimecres i divendres de 18 a 19 hores 
 Benjamins -   Sub 10 (2013 – 2012): dilluns, dimecres i divendres de 18 a 19 hores. 
 Alevins – Sub 12 (2011 - 2010): dilluns, dimecres i divendres de 18 a 19 hores. 
 Infantils -  Sub 14  (2009 - 2008): dilluns, dimecres i divendres de 18 a 19:00 hores. 
 Cadets – Sub 16  (2007 - 2006): dilluns, dimecres i divendres: 19’15  a  21’00 hores. 
 Juvenils – Sub 18(2005 – 2004): dilluns, dimecres  i divendres: 19’15 a 21’00 hores. 

 

 Mig-Fons i fons de 19’15 a 21’00 h. 

 Velocitat, tanques i salts de 19’15 a 21’00 h. 

 Llançaments de 19’15 a 21 h. 
 

 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L’INSCRIPCIÓ 

 Omplir la butlleta d’inscripció. 
 Fotocòpia del DNI de l’atleta. 
 Fotocòpia de la targeta sanitària de l’atleta. 
 Fotocòpia de la cartilla del banc amb el número de  compte. 
 1 fotografia de carnet. 

 
QUOTA 
La quota anual de l’Escola d’Atletisme és de 280 €. La quota anual  2n germà és de 230 € , 3er germà 
180€.  La matricula és de 40 € (només per a les noves inscripcions). 
 

 Es cobraran a través del número de compte que ens faciliteu a l’inscripció. 
 Si algun rebut es retornat s’haurà de pagar en efectiu i lliurar-lo a la Secretaria del Club. 
 Les baixes s’hauran de comunicar amb 15 dies d’antelació al cobrament del rebut perquè no es 

faci efectiu. 
 
 
ENS PODRÀS TROBAR 
Zona esportiva municipal: 

C/ Camp de les moreres, 22 (Pistes d'Atletisme) 
Tel. i Fax: 938705283 
Email: cag@cagranollers.com / Web: www.cagranollers.com 

 
Horari de Secretaria: Dilluns, Dimecres i Divendres de 19 a 21 hores. 
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