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El vestuari dels esportistes dona una imatge del club a qui representen, independentment de la
categoria i la disciplina esportiva que practiquen. El C.H.Bordils volem que les equipacions dels
nostres equips transmetin unitat, modernitat i rigor. Per aquest motiu ens sembla oportú
establir la següent normativa:

1. Tots els equips estan obligats a utilitzar tant als partits com als entrenaments la roba
establerta pel club. Actualment consta de:


Entrenament: Samarreta negra + pitrall verd (en el cas de handbol)



Partits:
- Jugadors: Xandall + samarreta d’escalfament o tècnica
personalitzada + pantaló de joc + samarreta de joc. Tot aquest
vestuari està disponible a la web del club.
-

Entrenadors: Xandall i polo del C.H.Bordils.

El C.H.Bordils pot modificar el vestuari establert per alguns dels seus equips sempre
que no suposi un cost econòmic pels jugadors/es (per exemple: promoció de nous
productes, inclusió de nous patrocinadors, etc.).
2. Únicament s’autoritza l´ús de vestuari diferent a l’establert, en partits o moments
puntuals (fases finals, tornejos, etc.). Els dissenys d’aquesta roba, proveïdors i
possibles patrocinadors hauran de ser acordats amb els responsables del club.
No es pot utilitzar aquest vestuari en altres partits fora de l’àmbit en què ha estat
elaborat.
3. No es permet la personalització de roba del C.H.Bordils amb patrocinadors no
autoritzats pel club.
4. Els equips que vulguin utilitzar alguna peça de roba diferent a les descrites al punt
nº1 han d’acordar amb el club:
a. Disseny. Aquest disseny passarà a formar part del club i es podrà oferir a
altres equips i/o a l’afició.
b. Proveïdor. Abans de realitzar comandes a nous proveïdors, s’ha de valorar
que el club manté relacions comercials amb uns proveïdors habituals.

c. Patrocinadors. S’ha de vetllar per donar a cada empresa patrocinadora una
visibilitat proporcional a les seves aportacions.
La Junta.

