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FULL D’INSCRIPCIÓ DE JUGADORS

TEMPORADA  2018-2019.

DADES PERSONALS DEL JUGADOR

NOM:            

COGNOMS:                                                                                                                                                                                                        FOTO

SEXE:                          DATA DE NAIXEMENT:           LLOC DE NAIXEMENT:                                                                   ACTUAL

DNI:                                            Nº TARGETA SANITÀRIA:                                                                           SCANEJADA

ADREÇA ELECTRÒNICA:    

ADREÇA POSTAL:

CODI POSTAL:                                                             LOCALITAT: 

TELÈFON:                     TELÈFON MÒBIL:    

DADES ACADÈMIQUES

CENTRE:

CURS ANY 2018-2019:

DADES ESPORTIVES

QUAN VAS COMENÇAR A JUGAR A BÀSQUET?

EN QUINS CLUBS HAS JUGAT?

QUINS ENTRENADORS HAS TINGUT?

ULTIM EQUIP ON HAS JUGAT I TEMPORADA:

DADES DEL PARE / MARE O TUTOR LEGAL

NOM I COGNOMS:

NIF:                                                              TELÈFON:                                                   MÒBIL:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PER LES QUOTES  (IBAN): 

 Autoritzo al Club Bàsquet Cantaires Tortosa, sempre per motius esportius i no altres, a utilitzar la imatge del meu fill/a, si així ho creu oportú
el propi club.

 En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem
que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers “membres club” propietat de CB
CANTAIRES TORTOSA., amb l'objectiu de poder informar-lo de l’actualitat del club. Així mateix, l'informem de la possibilitat que exerceixi els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit a cbcantaires@hotmail.es.

 Mitjançant l’ordre de domiciliació el deutor autoritza al CB CANTAIRES TORTOSA a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar
en el seu compte i a la entitat per a efectuar càrrecs en el seu compte.

SIGNATURA DEL PARE / MARE O TUTOR LEGAL:

Signat:                                                                                                   

http://www.cbcantaires.com/
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FULL DOCUMENTACIÓ JUGADOR

TEMP. 2018-2019

DNI -Jugador-

TARGETA SANITÀRIA -Jugador-

DNI -Pare / Mare o Tutor Legal-

http://www.cbcantaires.com/
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QUOTES I CONDICIONS
TEMP. 2018-2019

QUOTA INSCRIPCIÓ
Data Facturació          Jugador 

30/09/18 45,00 €

QUOTA PER TEMPORADA

Senior/Junior  Cadet/Infantil    Mini/Pre Mini     Escoleta
450,00 € 420,00 € 370,00 € 320,00 €

Formes de pagament de la quota per temporada

Opció 1:  Pagament anual amb descompte del 3%

Data de facturació: 30/09/2018

Senior B/Junior  Cadet/Infantil Mini/Pre Mini     Escoleta
436,50 € 407,40 € 358,90 € 310,40 €

Opció 2:  Pagament mensual (durant els primers dies de cada mes)

Data Facturació    Senior B /
     Junior

  Cadet/Infantil
Preinfantil

  Mini/Pre Mini    Escoleta

01/09/18 45 € 42 € 37 € 32 €
01/10/18 45 € 42 € 37 € 32 €
01/11/18 45 € 42 € 37 € 32 €
01/12/18 45 € 42 € 37 € 32 €
01/01/19 45 € 42 € 37 € 32 €
01/02/19 45 € 42 € 37 € 32 €
01/03/19 45 € 42 € 37 € 32 €
01/04/19 45 € 42 € 37 € 32 €
01/05/19 45 € 42 € 37 € 32 €
01/06/19 45 € 42 € 37 € 32 €

ATENCIÓ:  CAL MARCAR L'OPCIÓ DE PAGAMENT ESCOLLIDA

QUOTA PER ENTRENAMENTS SENSE COMPETIR

Quota mensual          Jugador 
A inici de cada mes 30,00 €

BAIXA
Tot  aquell  jugador  que  decideixi  donar-se  de  baixa  ho  comunicarà  prèviament  per  escrit  al  club  mitjançant  correu  al
cbcantaires@hotmail.es.  LA QUOTA ÉS ANUAL, I EN l'OPCIÓ 2 ES DIVIDEIX EN DEU PARTS PER FACILITAR EL
PAGAMENT. PER TANT, SI UN JUGADOR ES DÓNA DE BAIXA, HAURÀ DE SEGUIR PAGANT LES QUOTES FINS AL
MES DE JUNY.
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TALONARI SORTEIG CISTELLA

S'entregarà un talonari per jugador amb números de venda obligatòria per al sorteig d'una cistella. El sorteig es
realitzarà el dia de la presentació dels equips. En cas que no es tornin prèviament els diners es facturarà l'import del talonari.
El procediment per al sorteig de la cistella es va aprovar en Assamblea General.

Valor del talonari
60,00 €

Data de facturació: 30/10/2018

RETORN REBUTS: En cas de retornar els rebuts, el Club cobrarà les despeses de devolució.

REITERACIÓ I ACUMULACIÓ DE REBUTS RETORNATS
La reiteració i acumulació de rebuts no pagats o retirats podran ser motiu per no poder participar en l’activitat. El Club
realitzarà la comunicació prèviament als pares o tutors legals.

SANCIONS
Les sancions federatives que siguin imputables al Jugador/a seran repercutides a la família mitjançant el corresponent rebut
bancari

http://www.cbcantaires.com/
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FULL DE COMANDA D'EQUIPACIÓ ESPORTIVA

TEMP. 2018-2019

L’equipació esportiva bàsica és OBLIGATÒRIA, passant a ser propietat de cada jugador/a. El jugador/a serà
responsable del manteniment i cura de la roba. 

Es  podrà  realitzar  la  compra  dels  equipaments  complerts  a  les  oficines  del  club  o  contactant  al  e-mail:
cbcantaires@hotmail.es

Per als jugadors/es de l’Escola de Bàsquet i dels Pre-Mini, el xandall no serà obligatori.

SISTEMA DE COMANDA:

1-) Realitzar ingrés indicant el nom del jugador.

Nº COMPTE:  ES38 2100 0594 8202 0012 0437

2-) Complimentar el full de comanda adjunt. Enviar-lo per e-mail conjuntament amb el justificant de la 
transferència o entregar-lo a les oficines/representant del club.

3-) Tan bon punt es disposi de la comanda, es contactarà  per recollir l'equipació a les oficines o pavelló.

Nom del jugador o jugadora: 

Equip on jugarà

Talla                                    Número de dorsal: 

EQUIPAMENT: 

Comanda
(Marcar X)

Equip Joc
1

Equip Joc
2

Cubre   Xandall    Bossa      Preu

  Pack Bàsic 
 (A partir de Mini, inclòs)

X X X X -- 115,00 €

Pack Complert 
 (A partir de Mini, inclòs)

X X X X X 135,00 €

 Pack Bàsic Escola X X X -- -- 60,00 €

 Pack Complert Escola X X X X X 135,00 €

 Pack B. Escola+Bossa X X X -- X 80,00 €

  Xandall -- -- -- X -- 55,00 €

  Bossa -- -- -- -- X 25,00 €

Nota: Es cas de pèrdua o deteriorament d'una peça, cal enviar un correu al club per a la reposició.
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PROCEDIMENT D’INCRIPCIÓ

TEMP. 2018-2019

FULL D’INSCRIPCIÓ DE JUGADORS
Imprimir document, complimentat amb les dades requerides i signat degudament.

FULL DOCUMENTACIÓ JUGADOR
Imprimir document, complimentat amb les dades requerides

SOL·LICTUD LLICÈNCIA FEDERATIVA
Imprimir document, complimentar degudament les dades requerides.

CERTIFICAT MÈDIC ESPORTIU + FULL ANAMNESI
Imprimir document en funció de l’edat. Presentar en el moment de la revisió mèdica.
El club informarà del dia i la data (Cost  Temp. 2018-2019  25 Euros).

Els jugadors tenen la possibilitat de fer la revisió mèdica pel seu compte. Cal presentar el document
complimentat amb la signatura i segell del metge.

FULL DE COMANDA D’EQUIPACIÓ  
Imprimir document, complimentar degudament les dades requerides. Aquest full es complimentarà
en el cas de que el jugador/a no disposi de l’equipació.

FULL DE NOU SOCI / ACTUALITZACIÓ
Imprimir document, complimentar degudament les dades requerides.

PRESENTACIÓ DE LA  DOCUMENTACIÓ:

a-) La documentació es pot enviar per mail a l’adreça cbcantaires@hotmail.es degudament
signada i escanejada. Es preferible enviar la documentació en format PDF.

b-) S’haurà d’entregar el format paper OBLIGATORIAMENT al coordinador/entrenador del 
club/equip per la seva gestió.

*En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter  Personal,  l'informem  que,  mitjançant  aquest  formulari,  les  seves  dades  personals  quedaran
incorporades  i  seran  tractades  en  els  fitxers  “membres  club”  propietat  de  CB  CANTAIRES  TORTOSA,  amb
l'objectiu de poder informar-lo de l’actualitat del club. Així mateix, l'informem de la possibilitat que exerceixi els
drets  d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició  de  les  seves  dades de caràcter  personal,  enviant  escrit  a
cbcantaires@hotmail.es. 
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