INSCRIPCIÓ BÀSQUET FEDERAT
TEMPORADA 2021/22
PREU i PERÍODES DE PAGAMENT:
El PREU inclou:
●
●
●
●

2 o 3 sessions d’entrenaments per setmana segons la categoria.
Competicions (partits).
Llicències federatives.
Assegurança esportiva.

CATEGORIA
PRE-MINI
(2012-2013)
MINI / INFANTIL / CADET
(2006 a 2011)
JÚNIOR / SÈNIOR
(2004 o anteriors)
LLIGA EMPRESES /
+40 FEMENÍ

INSCRIPCIÓ DEL
2 AL 6 D’AGOST
20% DE DESCOMPTE

INSCRIPCIÓ POSTERIOR

160 €

200 €

240 €

300 €

280 €

350 €

Contactar amb els entrenadors:
657052064 (Agustina), 658167663 (Jaume)

Hi ha DOS PERÍODES d’inscripció:
➔ INSCRIPCIÓ AMB DESCOMPTE: del 2 al 6 d’agost, la quota anual tindrà un descompte
del 20%.
➔ INSCRIPCIÓ POSTERIOR: El dia que comencen els entrenaments. Així hauria de
entregar tota la documentació i els doblers en efectiu el primer dia de la pràctica
esportiva.
En cas de no poder dur a terme l’activitat i haver fet ja la inscripció 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.
LA INSCRIPCIÓ:
● Completar el següent formulari d’inscripció:

https://forms.gle/VFrjeQQ5A1o8r8vX9
●

●
●

●

Els nous jugadors al club (o aquells que vénen de l’escoleta i seran federats per primera
vegada) han d’entregar, en el moment del pagament, un sobre tancat amb una
fotocopia de seu DNI i, en cas dels menors d’edat, també fotocòpia del
pare/mare/tutor (que ha signat el formulari anterior).
Per a poder fer efectiva la inscripció, cal abonar la quota indicada a la taula de preus.
Aquest pagament es realitzarà en efectiu.
Pels pagaments amb descompte, es pot abonar la quota a:
○ FELANITX. Poliesportiu Guillem Timoner de dia 2 a dia 6 d’agost de 9.00 a 13.30h.
○ PORTOCOLOM. Poliesportiu Toni Penya de dia 2 a dia 6 d’agost de 16.30 a 20.00h.
Cap jugador/a podrà entrenar si no abona la quota d’inscripció.

DATA D’INICI D’ENTRENAMENTS I REUNIONS INFORMATIVES:
● Dilluns dia 16 d’agost: equips infantils (17.00h), cadets (18.00h), juniors (19.00h) i séniors
(20.00h).
● Dilluns 30 d’agost: equips minis (19.00h).
● Dilluns 13 de setembre: equips pre-minis (19.00h).
Els entrenaments seran al poliesportiu Guillem Timoner de Felanitx.
En aquests mateixos horaris també es duran a terme les reunions informatives i se vos diran els
noms dels entrenadors/es, horaris i altres qüestions importants.
LOTERIA DE NADAL CBJC:
Un dels ingressos extres que té el Club Joan Capó, i que abarateix el preu de les inscripcions, és la
venda de loteria de nadal. Per aquest motius tots els jugadors/es del club han de vendre un bloc de
deu paperetes (50€).
En el cas excepcional de que qualque jugador retorni qualque papereta aquest haurà d'abonar 1'5 €
per papereta no venuda com a compensació econòmica vers el compromís establert en el motiu de
la inscripció i pagament.
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).

EQUIPACIONS CB JOAN CAPÓ
L’equipació és de COMPRA OBLIGATÒRIA per tots els jugadors i jugadores nous que comencen al club o
que venen de l’escoleta i seran federats per primera vegada. Aquesta tindrà un PREU DE 32€ que s’han
d’abonar el mateix dia que es pagui la inscripció 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.

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.
* Pel que fa a la camiseta de joc, en cas de dubtar entre dues talles, s’aconsella triar la més gran ja
que són camisetes més bé estretes (però també llargues).
*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 ha l’opció de talla XXXL.

Apart de l’equipació obligatòria per tots els jugadors i jugadores del club, també podreu trobar
altres PECES D’EQUIPACIÓ OPCIONALS:

MOTXILLA (15€):

BOSSA (15€):

DESSUADORA (20€):

MASCARETA (5€):

FORMULARI PER A LA COMANDA D’EQUIPACIÓ:
https://forms.gle/qjdQaA4jvfSLA8PJ6

