INSCRIPCIÓ
SCRIPCIÓ JUGADORS/ES TEMPORADA 20
2022-2023:
Amb
mb el pagament de la inscripció el CBLlagostera assumeix les obligacions econòmiques dels jugadors/es
davant la Federació catalana de basquet
basquet.
Les quotes inclouen els següents conceptes, per categories :
CATEGORIA

QUOTA
FITXA FEDERATIVA
QUOTA DE TEMPORADA
SOCI
(inclou asseg. mèdica)

TOTAL

ESCOLETA (2015, 2016, 2017 i
25,00 €
2018) a partir de 4 anys

7,60 €

187.40€

220,00 €

PRE MINI

(2013 i 2014)

25,00 €

26,10€

224,90€

275,00 €

MINI

(2011 i 2012)

25,00 €

26,10€

224,90€

275,00 €

PREINFANTIL/INFANTIL
(2009 i 2010)

25,00 €

28,10€

227,90€

280,00 €

CADET

25,00 €

30,20€

275.80€

330,00 €

25,00 €

98,30€

296,70€

420,00 €

20,00 €

105.80€

304,20€

430,00 €

JUNIOR

(2007 i 2008)
(2005 i 2006)

SOTS 21 / SOTS25 I SÈNIOR

La quota TOTAL per cada categoria inclou els següents conceptes
conceptes:
- QUOTA SOCI: Els 20€ atorguen la condició de soci
soci/a numerari al jugador/a major d’edat o al representant
legal, en cas que sigui menor. Els 5€€ addicionals atorguen al menor d’edat la condició de soci aspirant.
- FITXA FEDERATIVA: És la quota que cal pagar a la FFederació de bàsquet per
er tal que els jugadors / les
jugadores tinguin la fitxa. Inclou l'assegurança mèdica obligatòria. Com encara no ha estat aprovada, és
estimativa.
- QUOTA DE TEMPORADA: És l’aportació que cobreix part de les despeses que genera la competició
(entrenadors, arbitres, quota d’equip, etc).
- REVISIÓ MÈDICA: Aquest any caldrà que tots els jugadors/es la facin.. Us avisarem el dia que tinguem la
unitat mòbil al pavelló.. El preu de la revisió (aprox. 25,00 €) no està inclòs a la quota d’inscripció.
- AJUTS SOCIALS: En el cas que el sol·licitant sigui beneficiari d’un ajut econòmic per part dels serveis
socials municipals, ha de saber que l’únic concepte subvencionable és la quota de temporada. La resta de
conceptes (quota soci i fitxa federativa) van a càrr
càrrec exclusiu del sol·licitant.
Els diners de la quota TOTAL s’han d’ingressa
ingressar al següent número de compte del Banc Sabadell,
Sabadell posant el
NOM i COGNOMS DEL JUGADOR/A en l’apartat ““concepte”:
ES41 0081 5392 11 0001062916
Aquest pagament es pot fer per transferència o ingrés per finestreta (amb despesa).
). Si no teniu compte en
aquesta entitat i us voleu estalviar la comissió, podeu fer l’ ingrés pel caixer de l’entitat (només amb
bitllets) o fer el pagament en efectiu a l’ofici
oficina del pavelló -COM A MOLT TARD- durant el mes de setembre.
En el excepcional cas que es vulgui fraccio
fraccionar el pagament (3 pagaments de 50%, 25% i 25%),
25% s’haurà de
fer el primer pagament (50%) amb la inscripció
inscripció. El 25% abans de final de desembre i el 25% restant abans
de final de març.
En cas de trobar-se
se en circumstàncies personals i/o familiars especials us podeu adreçar al serveis socials
municipals perquè valorin el vostre cas i la possibilitat de concedir-vos un ajut econòmic..
La inscripció al club només tindrà efecte quan s’hagi fet la preinscripció (50 €) o el primer pagament, i es
mantindrà sempre i quan es compleixin els posteriors terminis de pagament. A banda s’ha d’omplir la
sol·licitud de llicència federativa i facilitar la documentació necessària
necessària.

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ (com
com a soci i com a jugador/a
jugador/a)
NOM I COGNOM DEL PARE/MARE/TUTOR:

TEMP. 2022-23
DNI/NIF/NI
F/NIE:

ADREÇA (MUNICIPI/PROVINCIA /CP):

TEL.MÒBIL:

CORREU ELECTRÒNIC:

NOM I COGNOM DEL JUGADOR/A:

DNI/NIE/PASSAPORT:

TALLA SAMARRETA:

TALLA PANTALONS
PANTALONS:

LLOC (CIUTAT/PROVINCIA/PAIS)

Categoria
Categoria:

NÚM. PEU:

DATA DE NAIXEMENT:

SEXE:

TEL.MÒBIL JUGADOR/A:

En el cas que es demani per primera vegada la inscripció al club, s’haurà d’adjuntar:
-

Fotocòpia
otocòpia del document d’identitat (DNI/NIE/PASSAPORT).

-

Fotocòpia de la targeta sanitària.

Si prové d’un altre club de basquet també s’haurà
haurà d’adjuntar la corresponent carta de baixa.
El/La sotasignant:

X Declaro haver satisfet la preinscripció i tota la quota d’inscripció fixada pel club.
X Declaro haver
ver satisfet la preinscripció i el 50% de la quota fixada pel club i em
comprometo a pagar la resta de forma fraccionada (en 2 pagaments:
pagaments 25% al
desembre i 25% al març).
X Em comprometo a ssatisfer la part de la quota que no cobreixi l’ajut d’activitats
esportives concedit pe
pels serveis socials municipals,, o la quota íntegra en el cas que li
sigui denegada.
X Demano la bonificació per germà/ana

Amb la signatura d’aquest document em comprometo a tenir cura de lles equipacions (1a i 2a equipació)
que m’han estat entregades, a tornar-les
es quan acabi la temporada o a pagar el seu cost,
cost en el cas que les
perdi o les faci malbé.
Així mateix, AUTORITZO al C.B. Llagostera a captar i utilitzar les imatges fotogràfiques i audiovisuals en què
aparegui el meu fill/a. Aquesta utilització es podrà fer en qualsevol acte i en qualsevol mitjà, sempre i quan
tingui a veure amb les activitats pròpies d’aquest club esportiu.
A Llagostera,

de

de 202
2022.

ACTIVITAT SUBVENCIONADA PER:

QUOTA AMB BONIFICACIÓ (10% aprox.) PER GERMÀ/ANA
Si tots son menors d’edat

CATEGORIA

QUOTA SOCI

FITXA FEDERATIVA
(inclou asseg. mèdica)

QUOTA DE
TEMPORADA

TOTAL

ESCOLETA (2015, 2016, 2017 i
2018) a partir de 4 anys

5,00
5,00€

7,60 €

168.40€

181,00 €

PRE MINI

(2013 i 2014)

5,00
5,00€

26,10€

201,90€

233,00 €

MINI

(2011 i 2012)

5,00
5,00€

26,10€

201,90€

233,00 €

PREINTANTIL / INFANTIL
(2009 i 2010)

5,00
5,00€

28,10€

204,90€

238,00 €

CADET

(2007 i 2008)

5,00
5,00€

30,20€

247.80€

283,00 €

JUNIOR

(2005 i 2006)

5,00
5,00€

98,30€

266,70€

370,00 €

La quota bonificada consisteix en un 10% de descompte (aprox.) de la quota de temporada.
temporada Sempre
s’aplicarà al germà o germans més petits, havent de pagar el germà més gran la quota normal.
Si el germà gran és major d’edat aquest adquirirà la condició de soci numerari, mentre que el pare o la
mare vindrà obligat
gat a ser soci, en nom del petit
petit. Si tots els germans són menors d’edat únicament caldrà
pagar una quota de soci numerari (20€),
€), per
però
ò els menors hauran de pagar la seva quota de soci aspirant.
aspirant
(5€)
Cal que indiqueu la talla de samarreta i pantalons entre:
3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
12 XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
És MOLT IMPORTANT,, per poder fer una bona planificació de la temporada (buscar entrenadors i
patrocinadors, preparar equipacions, etc) que tots els jugadors/es facin la se
seva PREINSCRIPCIÓ.
PREINSCRIPCIÓ Per
assegurar la plaça en un dels equips s’ha de fer la preinscripció abans de finals del mes de juliol de 202
2022,
omplint i presentant la sol·licitud (pag.2) i fent un pagament de 50,00 € (a compte).. Els equips poden tenir
una limitació de jugadors/es i no assegurem plaça als que no hagin fet preinscripció. En el cas que finalment
no es faci efectiva la inscripció del jugador/a no es tornarà la quantitat abonada en concepte de
preinscripció.
La previsió inicial d’equips per la temporada 20
2022-23 (es poden afegir equips en funció de les inscripcions)
és la següent:
ESCOLETA
PREMINI
MINI A i B
PREINFANTIL
INFANTIL
CADET MASC
JUNIOR MASC
SOTS21 FEMENÍ
SOTS25 MASC
Els jugadors/es que s’inscriguin per primera vegada rebran, com a regal, UNA SAMARRETA
ARRETA
D’ENTRENAMENT.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un mail al club: infocbllagostera@gmail.com

