
POLÍTICA ADQUISICIÓ ROBA OFICIAL

El proveïdor oficial del Club Esportiu La Salle Bonanova és ERREA. Des del Club s’estableix

l’obligatorietat de que cada esportista adquireixi el kit de competició, sent d'ús obligatori en

totes les activitats de competició (partits, tornejos, exhibicions…) i que consta de les següents

peces de roba:

- Secció de bàsquet, futbol, handbol i hoquei:

- Samarreta de 1ª equipació

- Samarreta de 2ª equipació

- Pantaló de joc

- Mitjons (curts o llargs)

- Dessuadora

- Motxilla

- Secció de gimnàstica rítmica:

- Dessuadora

- Malles llargues

- Motxilla

- Secció de voleibol:

- Samarreta de 1ª equipació

- Malla de joc

- Mitjons curts

- Dessuadora

- Motxilla

Des del Club s’han respectat les peces de roba oficials que es podien comprar a la tenda virtual

del proveïdor en temporades anteriors. És a dir, tothom qui ja hagi adquirit anteriorment

alguna peça de roba, la pot seguir aprofitant durant la temporada 22/23 (a excepció de la

samarreta de joc que fins ara era propietat del Club i que a partir de la temporada 22/23 serà

obligatori comprar-la i per tant, passarà a ser propietat de l’esportista).

En cas de no haver adquirit anteriorment cap peça de roba recomanem comprar el kit complet

ja que es gaudeix d’un descompte.
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Pel que fa a la roba d’entrenament, el Club recomana l’ús de roba oficial però en cap cas és

obligatòria.

Per a poder accedir a la botiga virtual d’ERREA es rebrà un correu electrònic a l’adreça facilitada

en el formulari d’inscripció de la temporada 22/23 on s’indicaran les credencials d’accés (usuari

i contrasenya). La recepció d’aquest correu pot ser que tardi uns dies ja que prèviament des del

Club hem de validar la inscripció i assignar el dorsal.

A més de les peces de competició obligatòries per part del Club el proveïdor ofereix tot un

catàleg de roba i material complementari amb descomptes per a tots els socis del Club que

també podreu adquirir a la botiga virtual.
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