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FACTURACIÓ REBUTS TEMPORADA 
 
Segons els acords de la darrera l’Assemblea General el dia 1/9/2015 es va facturar el primer rebut de 
la nova temporada. Aquesta facturació inclou la quota bimensual de jugador de setembre/octubre més 
la quota anual d’inscripció del jugador.  
 
Durant aquesta setmana es facturarà la quota de soci per a tots aquells que us hagueu donat d’alta  
(35€/temp). 
 
Recordem que si algú encara no ha entregat els papers amb dades i núm. de compte bancari, ho faci 
urgentment.  
 
Les quotes i les podeu consultar a la web del Club http://cbcantaires.com/documents/ 
 

 
 
 
 

PRESENTACIÓ EQUIPS CB CANTAIRES TORTOSA -Dissabte 14/11/2015- 
 
La presentació dels equips del CB Cantaires Tortosa està programada per al Dissabte 14/11/2015 a 
partir de les 17:00h al Pavelló de Ferreries. 
 
Durant les pròximes setmanes rebreu nova circular amb el programa d’actes. 

 

Circular 

PARES i JUGADORS 

 

 

 

Nº 2 / 2015-2016 
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      SORTEIG  CISTELLA GEGANT 
 

Des de la Junta Directiva del Club Bàsquet Cantaires us volem comunicar que el Club ha posat en 
marxa el sorteig d’una Gran Cistella amb l’objectiu de poder obtenir nous recursos econòmics per 
la temporada 2015-2016. 

Des de la Junta del CB Cantaires Tortosa us informem que durant aquesta setmana i la propera 
setmana s’han repartit i es repartiran a tots els jugadors/es del club un talonari per a la seva 
venda. Aquest talonari serà carregat íntegrament al compte el dia 30/10/2015 per un import de 50 
Euros.  

El que pretén a Junta Directiva es donar temps suficient per a que el jugador pugui vendre totes 
les paperetes i d’aquesta manera finançar el cost del talonari. Cada talonari té 25 paperetes i el 
preu de cada papereta és de 2 Euros. 

El sorteig es realitzarà el dilluns 9/11/2015 coincidint amb les 4 darreres xifres del número premiat 
de l’ONCE. L’Entrega de la Cistella es farà el dia de la presentació dels equips del club prevista 
per al dia 14/11/2015. 

Aquesta Gran Cistella serà exposada a la Pl. de l’Àngel cantonada C/Sant Blai. 

Si hi ha algun soci, pare o jugador que vulgui o necessiti més d’un talonari pot contactar 
directament en qualsevol membre de la Junta 

 

     Entretant vos saluda atentament, 
       
      La Junta Directiva, 
 
                                                                                                                        Tortosa, 9.10.2015 

                                                                                                                          Signat Original: Sisco Pepió                          
                                                                                                                         President  


