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Reunió informativa per als interessats:
• A Felanitx: dimecres dia 14 de Setembre a les 17:30 hores al poliesportiu Guillem Timoner.
• A Portocolom: dijous dia 15 de Setembre a les 17:30 hores al poliesportiu Toni Penya.
• A Calonge: divedre dia 16 de Setembre a les 15.30h al Ceip Calonge.
En els casos de S’Horta i Cas Concos podeu anar a la reunió que més us interessi per lloc o horari.
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Horaris:
Horaris:
Portocolom

Cas Concos

Felanitx
Joan Capó
Sant Alfons

Calonge

Pre-iniciació
Dimarts
Dimarts
Dimarts
2011, 2012 i 2013
16.00 a 17.00
16.30 a 17.30
15.00 a 16.00
Iniciació
2009 i 2010
Dijous
Dijous
Dijous
Pre-mini/benjamí
16.00 a 17.00
16.30 a 17.30
15.00 a 16.00
2007 i 2008
* Els entrenaments a totes les escoles començaran a partir de dia 1r d’octubre.

Dimarts
15.30 a 16.30

Dimecres
17.00 a 18.00

Dijous
15.30 a 16.30

Divendres
15.30 a 16.30
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Preu:
• ESPORT ESCOLAR (Pre-iniciació, iniciació i benjamí):
100€ (90€ abans de dia 30 de setembre).
• BÀSQUET FEDERAT (Pre-mini):
175€ (150€ abans de dia 15 de setembre).
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Compte “La Caixa”: ES31 2100 - 0062 - 97 – 0102251506 Æ Important! Feis constar el nom del jugador al concepte de l’ingrés
Per a fer la inscripció cal omplir aquest full d’inscripció i, juntament amb el rebut de l’ingrés del banc,
enviau-ho a la següent adreça: clubjoancapo@gmail.com o per whatsapp al 666068833 (Maria).

Què inclou la inscripció a l’esport escolar?
- La llicència per poder participar en les competicions escolars
- L’assegurança mèdica obligatòria per a poder practicar bàsquet
- Una camiseta de joc i una d’escalfament
- Dos entrenaments setmanals amb entrenadors titulats
- Un mínim d’una competició al mes (uns 10 partits)
- La possibilitat de participar en les activitats que organitza l’EBF o el Club Joan Capó

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FULL D’INSCRIPCIÓ BÀSQUET ESCOLAR TEMPORADA 2016/2017
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FULL D’INSCRIPCIÓ BÀSQUET ESCOLAR TEMPORADA 2016/2017
Nom i llinatges: _______________________________________________________________________________________

Nom i llinatges: _______________________________________________________________________________________
Data Naixement:_______/________/__________

DNI:_____________ ____________________________

Adreça:___________ _______________________________________ Població:_____ _____________________________
Nom del pare / mare: ___________________________________________ DNI:______ __ __________________________
Telèfon fixe: _________________________________________ Telèfon Mòbil: __________________________________
Escola on vol jugar:_________________________________________________________ ___________________________

Data Naixement:_______/________/__________

DNI:_____________ ____________________________

Adreça:___________ _______________________________________ Població:_____ _____________________________
Nom del pare / mare: ___________________________________________ DNI:______ __ __________________________
Telèfon fixe: _________________________________________ Telèfon Mòbil: __________________________________
Escola on vol jugar:_________________________________________________________ ___________________________
Té cap malaltia que condicioni l’esport?: ___________________________________________________________________

Té cap malaltia que condicioni l’esport?: ___________________________________________________________________
Amb la firma i entrega d’aquest full d’inscripció autoritzau al Club Joan Capoó a:
* Protecció de dades de caràcter personal: D'acord amb el previst a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades
de caràcter personal, se li informa de que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer de titularitat del Club Joan Capó.
* Imatge personal: Autoritzo a posar fotos meves o del meu fill/a realitzades a entrenaments, partits o a activitats que es duguin a
terme al Club Joan Capó o altres Clubs tant a la web, Facebook i Twitter del Club Joan Capó com a la dels altres Clubs.
* Assistència mèdica: Autoritzo a que en cas de ser necessari jo o el meu fill/a pugui ser atès per l'assistència mèdica
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de caràcter personal, se li informa de que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer de titularitat del Club Joan Capó.
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* Assistència mèdica: Autoritzo a que en cas de ser necessari jo o el meu fill/a pugui ser atès per l'assistència mèdica
Signatura del pare o la mare:

Signatura del pare o la mare:




