INFORMACIÓ DE LA TEMPORADA
2018 - 2019
Com formalitzar la inscripció?
Per formalitzar la inscripció per la temporada 2018 – 2019 cal:

a. Entregar el full d’inscripció degudament complimentat. Adjuntem

Contactes
Per a qualsevol consulta posem a la vostra disposició els següents
contactes:

un full a doble cara amb la inscripció, el full d’autoritzacions i el
full SEPA pre-omplerts amb les dades que ens vàreu facilitar
aquesta temporada 2017-2018.

Coordinador equips competició
i coordinador administratiu

equipscompeticio@basquetcastellbisbal.cat

Reviseu-les, si cal modifiqueu-les i signeu els quatre
apartats.

Coordinació equips de
promoció i Tecnificacions

Xavi Trench
equipspromocio@basquetcastellbisbal.cat

b. Omplir i signar la sol·licitud de llicència federativa. (adjunta)
c. I a més, per als nous jugadors i jugadores, cal enviar per e-mail o
WhatsApp (676 943 990) al Coordinador administratiu :

•

Fotocòpia del DNI i Targeta Sanitària (TSI) i fotografia mida
carnet

Es imprescindible per començar la temporada que disposem d’aquest full,
per tant us demanem que el retorneu abans del dia 20 de juny a la nostra
oficina del pavelló de la Illa: dilluns, dimecres o divendres de 18 a 20 hores.
També el podeu fer arribar per e-mail a info@basquetcastellbisbal.cat

Revisions mèdiques
La revisió mèdica – imprescindible per a tramitar llicencia federativa – que es
realitza el mes de juliol i de setembre, és a càrrec del Club. Les revisions
realitzades fora d’aquest període seran a càrrec del/la jugador/a.
En tots els casos, el metge ha de signar el Certificat Mèdic Esportiu (CME).
Una còpia d’aquest certificat s’ha de lliurar al club que el custodiarà durant
tota la temporada.
La Coordinació avisarà el diferents equips quin dia i hora el jugadors podran
passar la revisió medica.

Xavi Rego

Alex Sebastián

Coordinador CastellBALescoles
Formació d´entrenadors
Responsable àrea econòmica
Responsable material
Junta Directiva
President

castellbalescoles@basquetcastellbisbal.cat

Eduard Villagrasa
formacioentrenadors@basquetcastellbisbal.cat
Alex López
administracio@basquetcastellbisbal.cat
Mari Paz Parra
Dilluns de 6 a 8 Pavelló Illa Esportiva
info@basquetcastellbisbal.cat
presidencia@basquetcastellbisbal.cat

Informació del club
Per estar informat de les noticies i activitats del club, posem a la vostra
disposició els següents mitjans:

Web del club

http://www.basquetcastellbisbal.cat

Correu electrònic

info@basquetcastellbisbal.cat

Facebook

Club Bàsquet Castellbisbal

Twitter

@CBCastellbisbal

Instagram

@CBCastellbisbal

Material del Club

Inici de la pre-temporada

El club posa a disposició dels jugadors el següent material esportiu:

Els entrenaments dels diferents equips es reprendran el proper DILLUNS DIA
3 DE SETEMBRE. Els casos particulars dels equips que, per motius específics
de la seva competició, hagin de començar abans la pre-temporada, la
Coordinació els informarà de forma individualitzada.

D’ús obligatori
Equipació de joc (3 peces) -> 60 €
Samarreta reversible pels entrenaments -> 15 €
Recordeu que per encarregar les equipacions cal:
a. Número a escollir entre el 00 i 99 (amb ok del entrenador)
b. Nom o cognom, o combinació, en samarreta de joc i
d’escalfament.
c. Possibilitat d’escollir la talla de cada peça (3).
d. Possibilitat de renovar les tres peces per separat.
e. Tant si l’heu de renovar com si l’heu d’adquirir per primer cop,
encarregueu-les del 4 al 25 de juny a Sports Diagonal *

Sports Diagonal - Anselm Clavé 36 – Molins de Rei
Telèfon 931750521 (Contacte Rafa o Jose)
Tots els dies de 10 a 13 i de 16 a 19. Dissabte de 10 a 13.
* El termini de lliurament un cop iniciada la temporada es de 6 setmanes.
No obligatori
Xandall complert -> 45 € Només pantaló -> 25 € Només jaqueta-> 30 €
Bossa -> 35€ Motxilla -> 35€ Dessuadora -> 25€
Material a la venda per encàrrec. Tots els dilluns de 18 a 20 hores a la
nostra oficina de la Illa Esportiva.

Socis i jugadors: volem la vostra opinió!
Si sou “liles”, o d’alguna manera teniu lligam amb el Club Bàsquet Castellbisbal,
us convidem a fer-vos socis o sòcies de l’entitat. D’aquesta forma participareu
en la dinàmica de l’entitat i podreu dir-hi la vostra.
Podran ser-ho tos els majors d’edat. El cost serà de 37€/any. Tindreu veu a les
reunions periòdiques i veu i vot a la reunió anual d’anàlisis i aprovació del
pressupost d’enguany i la confecció en el de la propera temporada.
Si vols saber-ne més: info@basquetcastellbisbal.cat

Vols ser de la Junta Directiva?
Som pares i mares que de forma voluntària gestionem i dinamitzem el Club
amb l’ajut professional dels coordinadors esportius, caps d’escola i
entrenadors/es i la col·laboració d’ajudants d’escola i anotadors.
Estem organitzats per comissions: esportiva, social/comunicació i econòmica.
Si vols saber-ne més: info@basquetcastellbisbal.cat

Recomanem encarregar tot el material esportiu durant el mes de juny per
disposar-ne al setembre quan comenci la temporada

Categoria

Quota
Anual

Quota
juliol

Quota
setembre

Quota
octubre

Quota
novembre

Quota
desembre

Quota
gener

Quota
febrer

Quota
març

Quota
Abril

Equips de promoció
(Pre-Mini a Cadet) **

455 €

84 €

84 €

41 €

41 €

41 €

41 €

41 €

41 €

41 €

Equips de competició
(Junior, Sub-21,
Sèniors) **

483 €

98€

98 €

41 €

41 €

41 €

41 €

41 €

41 €

41 €

** Consultar descomptes per segon i tercer germà. Per incorporacions posteriors a l’inici de temporada consultar quotes. El càrrecs es faran dintre la primera
setmana de cada mes. Les despeses de devolució, 5€, seran a càrrec del jugador si el motiu de l’impagament no és imputable al Club.

