FULL INSCRIPCIÓ BÀSQUET FEDERAT
TEMPORADA 2020/21
AQUEST FULL D’INSCRIPCIÓ HAURÀ D’ANAR DINS UN SOBRE TANCAT I
ACOMPANYAT DE:
- PAGAMENT EN EFECTIU
- FOTO CARNET RECENT DEL JUGADOR/A
- FOTOCÒPIA DEL DNI VIGENT DEL JUGADOR/A. EN CAS DE MENOR D’EDAT, TAMBÉ
FOTOCÒPIA DNI DEL PARE/MARE/TUTOR
- FULL COMANDA EQUIPACIÓ
- PAGAMENT COMANDA EQUIPACIÓ
•

DADES PERSONALS DEL JUGADOR/A:

Llinatges:

Nom:

D.N.I.:

Data naixement:

Telèfon fixe:

Telèfon mòbil:

Adreça:

Població:

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

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

Correu electrònic:
Pateix l’esportista alguna malaltia o problema de salut? (descriu-ho)

•

CONSENTIMENTS:
(marcar amb una x)

SI

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, accept que aquestes
dades personals seran incorporades a un fitxer de titularitat del Club Joan Capó.
IMATGE PERSONAL: Autoritzo a posar fotos meves (com a jugador/a) o del meu fill/a
realitzades a entrenaments, partits o a activitats que es duguin a terme al Club Joan Capó,
altres Clubs o la mateixa FBIB, tant a la web, Facebook, Instagram i Twitter del Club Joan
Capó com a la dels altres clubs.
ASSISTÈNCIA MÈDICA: Autoritzo a que en cas de ser necessari jo (com a jugador/a) o el meu
fill/a pugui ser atès per l'assistència mèdica pertinent.

•

SIGNATURA:
Signatura del jugador/a

Signatura del pare/mare/tutor (en cas de menor)

NO

•

PREU I PERÍODES DE LA INSCRIPCIÓ:

El PREU inclou: entrenaments (2 o 3 per setmana), competicions, llicències federatives,
assegurança esportiva i revisió mèdica.
Trobareu DOS PERÍODES d’inscripció:
- INSCRIPCIÓ AMB DESCOMPTE: Fins al 24 d’agost, la quota anual tindrà un descompte
del 20%. En cas de no poder dur a terme l’activitat es retornarà íntegrament la quota si
no s’han tramitat les fitxes a la FBIB. En el moment que les fitxes siguin tramitades a la
FBIB, es retornarà la part que la federació aboni al club.
- INSCRIPCIÓ POSTERIOR: A partir del 25 d’agost s’haurà d’abonar la quota anual bàsica.
CATEGORIA
PRE-MINI
(2011-2012)
MINI / INFANTIL / CADET
(2005 a 2010)
JÚNIOR / SÈNIOR
(2004 o anteriors)
LLIGA EMPRESES /
+40 FEMENÍ

•

INSCRIPCIÓ AMB
INSCRIPCIÓ POSTERIOR
20% DE DESCOMPTE
160 €
200 €
(Fins 24 d’agost)
(A partir de 25 d’agost)
240 €
300 €
(Fins 24 d’agost)
(A partir de 25 d’agost)
280 €
350 €
(Fins 24 d’agost)
(A partir de 25 d’agost)
Contactar amb els entrenadors:
657052064 (Agustina), 658167663 (Jaume)

PAGAMENTS:

EL PAGAMENT ES REALITZARÀ EL EN EFECTIU en el moment d’entregar la inscripció.
Per qualsevol dubte o incidència podeu contactar amb qualsevol dels telèfons de contacte.

•

PER FINALTZAR L’INSCRIPCIÓ:

S’haurà d’entregar un sobre tancat amb: pagament en efectiu, inscripció completa, foto
carnet del jugador/a i fotocòpia de DNI del jugador/a i pare/mare/tutor en cas de menor
d’edat.
Es podrà entregar i finalitzar la inscripció a qualsevol dels següents llocs:
- De dilluns a dijous de 17:00 a 21:00 al Pavelló Toni Peña de Portocolom, FINS DIA 6
D’AGOST.
- Assessoria Laboral Guillem Bordoy, Carrer Vapor Santueri esq. amb Carrer Santa Maria, local
número 8 (zona farmàcia) Portocolom. De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00, FINS DIA 24
D’AGOST.
- Oficina Halcón Viajes, Passeig Ernest Mestre 3, Felanitx. De dilluns a divendres de 9:30 a
13:30 i 16:30 a 20:00, FINS DIA 24 D’AGOST.
Per entrega d’inscripcions posteriors a dia 24 d’agost (sense descompte) podeu contactar
amb els telèfons d’informació i acordarem una solució.

•

DATA D’INICI D’ENTRENAMENTS I REUNIONS INFORMATIVES

Comunicarem els dies, hores i llocs tant d’inici d’entrenaments com de reunions informatives a
través de les nostres xarxes socials.

•

DUBTES O ACLARIMENTS:

En cas de tenir algun dubte, aclariment o problema podeu contactar amb el club mitjançant:
• Correu electrònic: clubjoancapo@gmail.com
• Telèfon: 657052064 (Agustina), 616367511 (Xesc Barceló), 630344822 (Toni Goiet)

EQUIPACIONS CB JOAN CAPÓ 40 ANYS
TEMPORADA 2020/21
El Club Joan Capó celebrarà aquesta temporada el seu 40 aniversari, i aprofitant l’ocasió s’ha
decidit canviar l’equipació de joc de tota la secció de bàsquet, des dels més petits i petites de PreMini als més grans d’Empreses i Sènior.
El club duu treballant de fa setmanes en una nova equipació que serà 100% personalitzada i
dissenyada per nosaltres. Aquesta equipació, que serà de COMPRA OBLIGATÒRIA per tots els
jugadors i jugadores del club, tindrà un PREU DE 32€ i estarà formada per:
• Camiseta de joc reversible (local i visitant) amb nom i dorsal del jugador/a
• Calçons de joc
*La camiseta d’escalfament estarà subvencionada per Ca’s Vilafranquer i Gravera Can Alou.
Aquest canvi i nova imatge ens permetrà fer una passa més cap endavant sense perdre l’essència
que ens ha duit a poder celebrar tants d’anys de bàsquet a Felanitx.
També volem recalcar que la camiseta d’escalfament estarà esponsoritzada per Ca’s Vilafranquer i
Gravera Can Alou
Degut a la situació actual, tots els jugadors i jugadores del club s’hauran de provar les talles a
casa basant-se amb les mostres i les taules que trobareu a continuació:
CAMISETA DE JOC REVERSIBLE:

CALÇONS DE JOC:

CAMISETA D’ESCALFAMENT:

*Per establir la talla s’agafarà com a referència l’amplada d’una altre camiseta i calçons de
bàsquet.
*Si la camiseta agafada de referència medeix 53 cm, la seva equivalent seria la talla S per
camisetes UNISEX i la talla XL per camisetes femenina.
*També hi haurà l’opció de talla XXXL.
Apart de L’EQUIPACIÓ DE JOC OBLIGATÒRIA per tots els jugadors i jugadores del club, en el
següent full podreu trobar altres peces D’EQUIPACIÓ OPCIONALS i també podreu comanar la
dessuadora commemorativa del 40 aniversari del club, destinada a jugadors, entrenadors, pares
i mares, exjugadors i simpatitzants.

FULL COMANDA EQUIPACIÓ CBJC
TEMPORADA 2020/21
- NOM DEL JUGADOR/A QUE FA LA COMANDA:

• EQUIPACIÓ OBLIGATÒRIA: 32€
Nom que vol el jugador/a a la camiseta de joc (Escriure clar i lletra majúscula):
Dorsal/número de joc:

OPCIÓ 1:

OPCIÓ 2:

OPCIÓ 3:
TALLA

Camiseta de joc reversible
Calçons de joc
Camiseta d’escalfament (Gratuïta)

• EQUIPACIÓ OPCIONAL:
TALLA

QUANTITAT

PREU UNITARI

Peto reversible d’entrenament

7€

Bossa CBJC

15€

Motxilla CBJC

15€

Dessuadora commemorativa 40 aniversari CB Joan Capó
(Talles S, M, L, XL, XXL...)
Dessuadora commemorativa 40 aniversari CB Joan Capó
(Fins a talla 12)

TOTAL

20€
16€
TOTAL opcional

MOTXILLA CBJC:

BOSSA CBJC:

DESSUADORA 40 ANIVERSARI:

• TOTAL:
Inscripció fitxa
Equipació obligatòria
Camiseta d’escalfament
Equipació opcional
TOTAL A PAGAR:

32€
Gratuïta

*PER FINALITZAR LA COMANDA, AQUEST FULL HAURÀ D’ANAR OMPLERT AMB TOTES
LES DADES DINS EL MATEIX SOBRE DE LA INSCRIPCIÓ I AMB L’IMPORT EXACTE DE LA
COMANDA.

