
BUTLLETÍ D´INSCRIPCIÓ LLIGA HOCKEY 

COL·LEGI: _______________________________________. 

NOM: _________________________________________________. 

COGNOMS: ___________________________________________. 

DATA DE NAIXEMENT: ______/_______/________ 

SIP: ____________________. 

E-MAIL: _______________________________________. 

TELÈFONS*: _____________/_______________. 

TALLA SAMARRETA: ____________. 

 

Clàusules 
1. En cas necessari i previ avís a les famílies, es podrà variar els horaris de les activitats. 

2. La mare, el pare o persona autoritzada haurà de recollir puntualment els/les xiquets/es 
a la finalització dels partits. 

3. No es considera vàlid aquell butlletí d'inscripció amb algun camp obligatori (*) 
il·legible o buit. 

4. En cas de lesió o accident d'un alumne/a i de no poder contactar amb la família, 
s'autoritza a Torresport a prendre les mesures oportunes per solucionar-ho. 
S'utilitzarà el nombre de SIP en aquests casos. 

5. Torresport Gestió Educativa S.L. es reserva el dret a utilitzar les fotos o materials 
audiovisuals en els quals apareix l'alumnat com a material de publicitat sempre que 
no hi haga oposició per part de les persones que apareguen en aquests documents 
gràfics. 

 
 
Com a pare, mare o tutor / a, he llegit i accepte les clàusules: 
 
 
 
 
 

FIRMA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓ 
El Club Patí de Vila-real i Torresport Gestió Educativa S.L. 



organitzen la 5ªtemporada de la Lliga Inter escolar amb moltes 
millores i novetats. 

L´objectiu principal es fomentar el patinatge i concretament el 
hockey en línia de base per a que els xiquets i xiquetes que ho 
practiquen en el seu centre educatiu puguen participar en la Lliga 
Escolar. 

Tots els jugadors i jugadores podran formar part en un futur 
dels equips 

federats del club: Llops Vila-real i HCV Fighters. 
 
 

 FORMAT DE LA LLIGA 
S´organitzaran diverses jornades, que es realitzaran els 

dissabtes pel mati amb les següents característiques: 

• Partits d’una part de 20’ temps corregut. 

• 5’ entre partit i partit. 

• Els equips estaran compostos com a mínim de 5 
jugadors, quatre en pista amb un canvi 

• Cada equip jugarà un mínim de 2 partits cada cap de 
setmana que es realitze la lliga. 

• Les jornades se adaptaran segons el nombre de 
participants. En Principi estan previstes les següents: 

o 1a jornada 17 febrero 

o 2a jornada 3 marzo 

o 3a jornada 24 marzo 

o 4a jornada 14 abril 

o 5a jornada 5 mayo 

• Els partits es jugaran en la franja de 10:00 a 13:20h.



 
INFORMACIÓ SOBRE LA LLIGA 

Els horaris, classificació i resultats estaran disponibles en la 
web de Torres- port (www.torresport.es). 

Els partits es jugaran els dissabtes de matí en la pista de 
hockey de la Mayorazga de Vila-real. En cas de pluja 
s´ajornaran el partits i es comunicarà la data de recuperació. 
 
 
 

INSCRIPCIONS 
La inscripció a la lliga serà de 15 € que inclou les despeses 

d'inscripció i una samarreta de la lliga. Per inscriure´s cal omplir 
el full d' inscripció i enviar-la juntament amb el justificant del 
banc al correu de la organització: contacto@torresport.es abans 
del 09 de febrer. 

 
Compte bancari: ES88/2085/9558/97/0300106787 

 


