FOTOGRAFIA
MIDA CARNÉT
I
FOTOCÒPIA D.N.I
(Tots els jugadors ho han
d’entregar, indistintament
de si han jugat abans o no
al club.
En el cas dels menors
d’edat, cal presentar també
la fotocòpia del DNI del
pare/mare/tutor)

FULL INSCRIPCIÓ
BÀSQUET FEDERAT
Temporada 2019/20

DADES PERSONALS DEL JUGADOR/A
Llinatges:
D.N.I.:
Telèfon
fixe:
Adreça:

Nom:
Data
naixement:
Telèfon
mòbil:
Població:

Nom i llinatge del pare/mare/tutor
(en cas dels menors):
Correu electrònic:

D.N.I. pare/mare/tutor
(en cas dels menors):

Pateix l’esportista alguna malaltia o problema de salut?
(descriu-ho)
* 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: Amb la firma d'aquest full 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.
* Sancions: El Club Joan Capó és un club compromès amb el respecte cap a totes les persones i
institucions i amb el rebuig de qualsevol tipus de violència física o verbal, i per tant els seus jugadors i
tècnics s'han de fer càrrec de qualsevol sanció econòmica establerta pel Comité de disciplina esportiva
de la FBIB que puguin rebre per haver vulnerat qualsevol d'aquests principis.
* Assistència mèdica: amb la firma d'aquest full també autoritzo a que en cas de ser necessari jo o el
meu fill/a pugui ser atès per l'assistència mèdica.
El sotasignant/s donau el vostre consentiment?
(marcau una opció)

SI

NO

SIGNATURA
Signatura del jugador/a

Signatura del pare/mare/tutor (en cas dels menors)

PREU I PERÍODES DE LA INSCRIPCIÓ
El preu inclou: Entrenaments i competicions, inscripcions federatives, assegurança esportiva i revisió
mèdica.
Hi ha dos períodes:
-

Inscripció: Fins el 5 de juliol, la quota anual tendrà un descompte del 20%. Els jugadors inscrits
tendran plaça assegurada per la temporada següent. Si per qualsevol motiu el jugador decideix no
jugar abans de la realització de les fitxes al setembre se li retornarà l’import íntegre de la quota.
També hi ha l’opció de pagament fraccionat, que consisteix en pagar 100 euros amb la inscripció
i la resta abans de setembre. No es farà la fitxa de jugador a qui no hagi pagat tota la quota.

-

Sol·licitud inscripció posterior: Del 6 de juliol fins al 31 d’agost (excepte pre-mini que serà
fins 30 de setembre). Quota anual bàsica. La confecció dels equips ja estarà feta i la inscripció es
podrà realitzar només si hi ha disponibilitat de places. En el cas de júnior i sènior es podrà perdre
el dret a revisió mèdica gratuïta ja que aquesta es realitza la primera setmana de setembre.
Inscripció
Amb 20%
descompte

Període
Inscripció

Sol·licitud
inscripció
posterior

Període
Sol·licitud

Pre-mini
(2010-2011)

160 €

Fins 5 de Juliol

200 €

6 de Juliol
a 30 de setembre

Mini / Infantil / Cadet
(2004 a 2009)

240 €

Fins 5 de Juliol

300 €

6 de Juliol
a 31 d'Agost

Júnior / sènior
(2003 o anteriors)

280 €

Fins 5 de Juliol

350 €

6 de Juliol
a 31 d'Agost

Consultar

Fins 30 de Setembre

Lliga empreses
+ 40 femení

Observacions

Per sol·licituds posteriors
consultar disponibilitat

Categoria

Fer una transferència a un dels comptes:
“La Caixa”: ES31 2100 0062 9701 0225 1506 / Cajamar: ES19 3058 4509 0927 2000 1572
(fer constar el nom i cognoms del jugador al concepte)
Per pagaments en efectiu consultau el procediment
En cas de tenir algun problema per poder fer la inscripció en el termini o forma ho podeu comunicar als
telèfons d’informació i acordarem una solució.
Per finalitzar la inscripció: deixar el full d’inscripció i el justificant de la transferència a la recepció del
pavelló o ho podeu enviar a l’adreça clubjoancapo@gmail.com.
DATA D’INICI D’ENTRENAMENTS I REUNIONS INFORMATIVES
Reunions informatives: Dilluns dia 2 de setembre al Guillem Timoner amb el següent horari:
17.00: Equips minis
18.00: Equips infantils
19.00: Equips cadets
20.00: Equips júniors
21.00: Equips sèniors
Inici dels entrenaments: A partir del dimarts dia 3 de setembre
*Equips pre-mini, la reunió serà el 23 de setembre (17.00) i els entrenaments començaran el 24.
Per a qualsevol dubte o aclariment contactau amb el club mitjançant:
- Correu electrònic: clubjoancapo@gmail.com
- Telèfon: 626472338 (Pep Rosselló), 630344822 (Toni Goiet), 657052064 (Agustina)
Per a més informació visitau la web www.clubjoancapo.com

