T'agrada jugar a bàsquet?
------------ Bàsquet escolar -----------Lloc i horari:
Els entrenaments començaran el 4 o 5 d’octubre de 2021 (depenent del dia d’entrenament)
Portocolom
(Poliesportiu Toni Peña)

Felanitx A
(Parc Municipal Sa
Torre)

Felanitx B
(Poliesportiu Guillem
Timoner)

Pre-iniciació A
Nascuts al 2018

Dimart i dijous
16.00h a 17.00h

Dilluns i dimecres
15.30h a 16.30h

Dilluns i dimecres
16.00h a 17.00h

Pre-iniciació B
Nascuts al 2017

Dilluns i dimecres
16.00h a 17.00h

Pre-iniciació C
Nascuts al 2016

Dilluns i dimecres
16.00h a 17.00h

Iniciació
2015 i 2014

Dilluns i dimecres
16.00h a 17.00h

Dilluns i dimecres
15.30h a 16.30h

Dilluns i dimecres
16.00h a 17.00h

* Aquests horaris són provisionals i es poden veure afectat pels nombre de inscrits/equips. En cas de
modificacions, ens posarem en contacte amb les famílies afectades per trobar l'horari més adient per a
tothom.
** En el cas de Portocolom, com ja és habitual, oferirem la recollida del jugador al menjador.
*** En el cas de Portocolom, si algun interessat/de del grup pre-iniciació no pot assistir a l’horari del seu
any però vol jugar, pot posar-se en contacte amb nosaltres i intentarem trobar una solució.
****En el cas de Felanitx només hi haurà un equip de cada categoria (aquest serà l’equip amb més
inscripcions A o B). Com a novetat, si l’opció escollida és Felanitx A, les famílies tendran l’opció de deixar l
seu fill/a a menjador i que sigui l’entrenador qui el reculleixi i l’acompanyi a l’entrenament.
Reunió informativa per les famílies interessades:
○ Portocolom: Dimecres dia 22 de setembre a les 17:00h al Poliesportiu Toni Peña.
○ Felanitx: Dijous 23 de setembre a les 17:30h al Poliesportiu Guillem Timoner.
*Els pares/mares podeu anar a la reunió que més us convingui independentment de l'equip on vulgui jugar
el vostre fill/a.
Preu i inscripció:
L'escoleta de bàsquet té una única quota per a tota la temporada. Aquesta és de 110€. Aquesta quota
s’abonarà en efectiu durant la primera setmana d’entrenaments al mateix poliesportiu.

Per a fer efectiva la inscripció cal rellenar el següent formulari d’inscripció:
https://forms.gle/8Kn7KUhFVFbS7tHd6
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.
- Dos entrenaments setmanals.
- Un mínim d’una competició al mes així com la participació a la jornada d'obertura i cloenda dels Jocs
Esportius Escolars (si les restricicons Covid ho permeten).
- La possibilitat de participar en les activitats que organitza l’EBF o el Club Joan Capó.
- Festa de fi de temporada amb berenar, jocs i regal.

------------ Bàsquet federat -----------Lloc i horari:
Els entrenaments començaran a partir de dia 20 de setembre.
Premini Portocolom (Poliesportiu Toni
Peña)
Nascuts al 2013 i 2012

Dimart i dijous 16.00h a 17.30h

Premini Felanitx (Poliesportiu Guillem
Timoner)
Nascuts al 2013 i 2012

FEMENÍ: Dilluns i dimecres 17.00h a 18.30h
MASCULÍ: Dilluns i dimecres 17.00h a 18.30h

Mini Felanitx (Poliesportiu Guillem
Timoner)
Nascuts al 2011 i 2010

FEMENÍ: Dilluns i dimecres 18.00h a 19.30h i divendres
17.00 a 18.30h.
MASCULÍ: Dimarts i divendres 17.00 a 18.30 i dijous 16.00 a
17.30h

* Aquests horaris són provisionals a l’espera de la confirmació oficial per part de l’ajuntament.
Preu i inscripció:
Al següent enllaç trobareu tota la informació del bàsquet federat:
https://www.clubjoancapo.com/wp-content/uploads/2021/07/Temporada-21.22_Inscripci%C3%B3_Informac
i%C3%B3.pdf
En el cas dels jugadors premini i mini, s’allarga el plaç de pagament amb descompte fins el darrer dia del
mes de setembre.
Per a qualsevol dubte, tant de bàsquet escolar com federat, podeu escriure un correu a
clubjoancapo@gmail.com o cridar per telèfon al 666068833 (Maria) o al 657052064 (Agustina).

