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Circular 3: Equipacions i Roba de l’AEE 

Com en les darreres temporades, les equipacions de joc de l’AEE Institut Montserrat són models 

exclusius. Aquesta temporada continuem amb la renovació i unificació de les equipacions de joc de totes 

les seccions al nou model de la marca GEFF. Aquestes equipacions es venen a la seu de l’entitat en les 

dates indicades a continuació, i en cas que durant la temporada es necessiti alguna peça de roba, cal 

demanar-la per correu electrònic a info@aeeinsmontserrat.com i us indicarem quin dia podeu recollir-la. 

 

Dies de venda:  

EQUIPACIONS DE VOLEIBOL: Divendres 21 d’octubre de 16:00h a 19:30h 

EQUIPACIONS DE FUTBOL SALA i BÀSQUET: Divendres 4 de novembre de 16:00h a 19:30h 

 

Els preus de venda són els següents: 

- Equipació completa Futbol Sala CEEB Antiga: 35€ (inclou samarreta de joc, pantaló, mitjetes i 

samarreta taronja de 2a equipació). 

o EQUIPS: Infantil Masc., Cadet “A” Masc., Cadet “B” Masc., Cadet Fem., Júnior Masc. I 

Júnior Fem. 

 

- Equipació completa Futbol Sala CEEB GEFF: 40€ (inclou samarreta de joc, pantaló, mitjetes i 

samarreta taronja de 2a equipació). 

o EQUIPS: Pre-Infantil Masc., Pre-Infantil Fem. i Juvenil Fem. 

 

- Samarreta de Voleibol CEEB Antiga: 20€ (només samarreta de joc)   

o EQUIPS: Infantil “A”, Infantil “B” i Júnior CEEB 

 

- Equipació completa Voleibol CEEB GEFF: 32€ (inclou samarreta de joc i pantaló) 

o EQUIPS: Pre-Infantil “A”, Pre-Infantil “B”, Cadet “A”, Cadet “B” i Juvenil 

 

- Equipació completa Futbol Sala FEDE Nike: 35€ (inclou samarreta de joc, pantaló, mitjetes i 

samarreta taronja de 2a equipació ) 

o EQUIPS: Juvenil Masc., Sènior “A” Masc., Sènior “B” Masc., Sènior “A” Fem i Sènior “B” 

Fem. 

 

- Equipació completa Futbol Sala FEDE GEFF: 40€ (inclou samarreta de joc, pantaló, mitjetes i 

samarreta taronja de 2a equipació). 

o EQUIPS: Infantil Masc., Cadet Masc. I Cadet Fem. 
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- Equipació completa Voleibol FEDE GEFF: 32€ (inclou samarreta de joc i pantaló) 

o EQUIPS: Tots els equips de Voleibol federat 

 

- Equipació completa Bàsquet: 32€ (inclou samarreta de joc i pantaló i samarreta 2a equipació) 

o EQUIPS: Tots els equips de Bàsquet 

 

- Samarreta taronja amb dorsal: 7€ 

 

- Altres peces de roba individuals (pantaló, samarreta, mitjetes,...) Preguntar preus. 

Per altra banda, des de l’AEE ja fa unes temporades que hem fet unes peces de roba per a entrenaments 

que regalem als jugadors nous amb la matrícula de la 1a temporada que juguen a l’entitat. Aquestes 

peces de roba es poden adquirir sempre que es vulgui a la seu de l’entitat (demanant-les a algun dels 

coordinadors) als següents preus: 

- Dessuadora: 18€ 

- Samarreta taronja: 6€ 

- Samarreta verda: 6€ 

Tots els pagaments es realitzaran en el moment de recollida de l’equipació, en efectiu o bé amb 

targeta de crèdit. 

 

Atentament, 

AEE Institut Montserrat 
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