
CLUB BÀSQUET CASTELLBISBAL 

Temporada 2016-2017 

INSCRIPCIÓ JUGADORS 

 

DADES JUGADOR/A 

Nom i Cognoms   ________________________________________________________ 

Data naix  __________________   Escola / Institut  ____________________________ 

DNI   _____________       Targeta Sanitària (XXXX Y YYYYYY YY Y)  _______________________ 

Adreça   _______________________________________________________________ 

C.P.    __________       Població    ___________________________________________  

Telf. Fix   _____________________     Telf. Mòbil      _______________________     

Correu electrònic (majúscules) _____________________________________________ 

Observacions d’interès:    (Al·lèrgies alimentaries, medicaments, altres...)  

_______________________________________________________________________ 

PARE /MARE/TUTOR                                                                                                                         
(només omplir en el cas que el jugador sigui menor d’edat, a excepció dels números de telèfon i del correu electrònic)  

Nom i Cognoms  _____________________________    DNI  _____________________ 

Núm. telèfon fixe  ______________ Núm. telèfon mòbil:  _________________ 

Altre tel. de contacte (indicar parentiu)   (Important omplir per a casos de necessitat)  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

Correu electrònic -majúscules- (per a rebre notificacions i circulars del Club )  

________________________________________________________________________ 

Com a pare/mare/tutor del/la jugador/a a dalt esmentat, dono la meva conformitat a formalitzar la 
inscripció al Club Bàsquet Castellbisbal per a la temporada 2016-2017, així com el coneixement i 
consentiment de les condicions establertes en el present document. 
 
 

Castellbisbal, ___ de _____________ de 201__ 
                                                                         Signatura del pare, mare, tutor, o jugador (major d’edat) 

 
CONDICIONS GENERALS 

 
Equipament                                                                                                                                                                   
L’equipament de joc (samarreta i pantaló de joc, samarreta d’escalfament, xandall i samarreta reversible) és a 
càrrec del/la jugador/a i podrà adquirir-los prèvia sol·licitud al Club, amb la conformitat/confirmació del seu 
entrenador/a pel que fa referència al numero de dorsal de la samarreta de joc.               

 
Revisió Mèdica 
La revisió medica –imprescindible per a tramitar llicencia federativa- realitzada el mes de setembre és a càrrec 
del Club. Les revisions realitzades fora d’aquest període seran a càrrec del/la jugador/a. 

 
Rifa / Loteria Nadal 
Als jugadors/res se’ls donarà un talonari per valor de 75 euros que s’haurà de retornar els dies establerts per 
l’entrega. Els talonaris no recuperats la primera quinzena del mes de Desembre del 2016 hauran  de ser abonats 
al Club per domiciliació bancària. 

 
Quota segons / tercers germans 
En cas de dos germans, el germà/na més gran tindrà un descompte en la quota (la que correspongui), del 5%. Si 
són tres, els dos més grans: 5% de descompte. Aquesta reducció serà descomptada en l’última quota. 
 

Sancions Federatives 
En el cas d’imposició de sancions als jugadors per part de la Federació, el Club presentarà, si s’escau, les 
al·legacions oportunes.  
En el cas de retirada de la fitxa federativa que comporti, a més de la sanció esportiva,  una sanció econòmica per 
part de la Federació, el jugador/a sancionat haurà de reintegrar al Club la quantitat total de la multa imposada, 
sense cap mena d’atenuant. En tot cas, el Club estudiarà els fets i aplicarà el vigent Reglament de Règim Intern.   
 

Canvi domiciliació bancaria (número de compte)  
Per notificar el canvi de domiciliació bancaria (número de compte) s’haurà de fer per escrit o per correu 
electrònic. Serà necessari fer arribar al Club el full SEPA degudament omplert amb les noves dades, com a mínim 
20 dies abans de girar el següent rebut.  
 

Impagament de quotes 
El Club notificarà per escrit l’impagament de quotes, per tal que siguin liquidades al Club en un termini màxim de 
10 dies des de la recepció d’aquesta comunicació. Les despeses seran a càrrec del jugador si el motiu de 
l’impagament no és imputable al Club.  
 

Sol·licitud de Baixa 
La sol·licitud (per escrit) de desvinculació del Club una vegada iniciada la temporada comportarà el pagament de 
la quota del mes corrent.  
 

Règim Intern 
En la pàgina web del Club està publicat el vigent Reglament de Règim Intern, per que serveixi d’informació i 
compliment de jugadors/res, entrenadors/res, directius i familiars, dintre de l’àmbit de l’Entitat. 
 
Com a pare/mare/tutor del/la jugador/a a dalt ressenyat, autoritzo a aquest/a a participar als entrenaments i 
partits de basquetbol del Club Bàsquet Castellbisbal, i així mateix reconec que no pateix cap limitació física  
reconeguda per a la pràctica esportiva.  

                                                                     



CLUB BÀSQUET CASTELLBISBAL 

Temporada 2016-2017 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ SEPA 

 
 
En virtut de l’establert a la llei 16/2009 (normativa SEPA) que regula els serveis de 

pagament, autoritzo el  CLUB BÀSQUET CASTELLBISBAL a enviar instruccions a l’entitat del 

deutor, i a l’entitat per a efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions de 

CLUB BÀSQUET CASTELLBISBAL. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al 

reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions de contracte subscrit per la 

mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que 

segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus 

drets en la seva entitat financera. 

Dades del Creditor 

Nom : Club Bàsquet Castellbisbal     NIF : G60307998 
Adreça : Carrer Agricultura S/N (Illa Esportiva) 
Població : 08755 Castellbisbal 
 
Dades del Deutor i titular del compte : 
 
Titular    ______________________________________   DNI   ______________________ 
 
Entitat    _____________________________   Població : _____________________ 

 

 

Codi IBAN 
 

Núm. 
Entitat 

   
Oficina 

  
DC 

 
Núm. Compte 

     
  

E  S               
 

        
 

    
 

                      

 
 

 

 

Castellbisbal, ____ de _________ de 201_ 
                                                                 Signatura del titular   

 

 

CLUB BÀSQUET CASTELLBISBAL 

Temporada 2016-2017 
AUTORITZACIONS 

 

 

 

   En/na    _________________________________________________________ 
 
   amb DNI       ____________________     com a   pare   , mare  o tutor   
 
   del nen/a   _______________________________________________________ 

 
1. Autoritzo a participar en les activitats esportives que organitza el Club 

Bàsquet Castellbisbal en les condicions establertes i faig extensiva 
aquesta autorització a les decisions mediques i quirúrgiques que siguin 
necessàries en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa.  

 
2. Accepto que l’horari i la responsabilitat de l’organització acaba segons els 

horaris que es determinin per a cada modalitat.  
 

3. Dono el meu consentiment per a l’ús de la seva imatge (Llei 5/1982, de 5 
de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la seva 
pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats amb l’activitat. En 
cas negatiu ho comunicaré expressament a l’organització.  
 

4. Als efectes del que disposa la LOPD de caràcter personal (Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre), us informem que les dades facilitades en 
aquest formulari seran incorporades a la base de dades general del Club 
Bàsquet Castellbisbal. Aquestes dades es faciliten voluntàriament per a 
poder participar en els nostres serveis i activitats.  

 
 
 
 

Castellbisbal, ____ de _________ de 201_ 
               Signatura del pare, mare, tutor  

  



CLUB BÀSQUET CASTELLBISBAL 

Temporada 2016-2017 
CONDICIONS GENERALS 

 
 
Equipament                                                                                                                                                                   
L’equipament de competició (samarreta i pantaló de joc, samarreta d’escalfament, xandall i samarreta 
reversible) és a càrrec del/la jugador/a i podrà adquirir-los prèvia sol·licitud al Club, amb la conformitat del seu 
entrenador/a pel que fa referència al numero de dorsal de la samarreta de joc.               

 
Horari per sol·licitar i recollir l’equipament: dilluns de 6 a 8 a les oficines del Club. 
Consultar preus i condicions al web del Club www.basquetcastellbisbal.cat 
 
Revisió Mèdica 
La revisió medica –imprescindible per a tramitar llicencia federativa- realitzada el mes de setembre és a càrrec 
del Club. Les revisions realitzades fora d’aquest període seran a càrrec del/la jugador/a. 

 
Rifa / Loteria Nadal 
Als jugadors/res se’ls donarà un talonari per valor de 75 euros que s’haurà de retornar els dies establerts per 
l’entrega. Els talonaris no recuperats la primera quinzena del mes de Desembre del 2016 seran abonats al Club 
per domiciliació bancària. 

 
Quota segons / tercers germans 
En cas de dos germans, el germà/na més gran tindrà un descompte en la quota (que li correspongui), del 5%. Si 
són tres, els dos més grans: 5% de descompte. Aquesta reducció serà descomptada en l’última quota. 
 

Sancions Federatives 
En el cas d’imposició de sancions als jugadors per part de la Federació, el Club presentarà, si s’escau, les 
al·legacions oportunes.  
En el cas de retirada de la fitxa federativa que comporti, a més de la sanció esportiva,  una sanció econòmica per 
part de la Federació, el jugador/a sancionat haurà de reintegrar al Club la quantitat total de la multa imposada, 
sense cap mena d’atenuant. En tot cas, el Club estudiarà els fets i aplicarà el vigent Reglament de Règim Intern.   
 

Canvi domiciliació bancaria (número de compte)  
Per notificar el canvi de domiciliació bancaria (número de compte) s’haurà de fer per escrit o per correu 
electrònic. Serà necessari fer arribar al Club el full SEPA degudament omplert amb les noves dades, com a mínim 
20 dies abans de girar el següent rebut.  
 

Impagament de quotes  
El Club notificarà per escrit l’impagament de quotes, per tal que siguin liquidades al Club en un termini màxim de 
10 dies des de la recepció d’aquesta comunicació. Les despeses seran a càrrec del jugador si el motiu de 
l’impagament no és imputable al Club. 
 

Sol·licitud de Baixa  
La sol·licitud (per escrit) de desvinculació del Club una vegada iniciada la temporada comportarà el pagament de 
la quota del mes corrent.  
 

 
 

Quotes temporada 2016 - 2017:  
 Pre-inscripció  

      (Juliol) 
  1era Quota 
   (Setembre) 

     QUOTES MENSUALS  
         (Octubre a Abril) 

TOTAL  

Jugador Promoció  
(Pre-mini a Cadet) 

50€ 98€ 7 x 40 € 428 € 

Jugador Competició 
(Junior a Sèniors) 

50€ 98€ 7 x 44 € 456 € 

 

5 % de descompte. Aplicar en la última quota (a partir del segon germà). 

Per incorporacions posteriors a l’inici de temporada consultar quotes. 

Cost rebut retornat :  5€ 

Formalització de la inscripció:  
- Entrega del full d’inscripció degudament complimentat i signat en els tres apartats. 
 

En cas que sigui la primera inscripció : 

- Una fotografia tipus carnet,  si és possible digitalitzada i enviada a info@basquetcastellbisbal.cat 
- Fotocopia del DNI / Passaport (si en té).  

- Fotocopia del TSI (Targeta Sanitaria Individual). 
 
El compromís 
El Club informa a les famílies que mitjançant la signatura de la fitxa federativa i la sol·licitud d’inscripció, es 
genera un compromís entre el jugador/a i el Club, tant en la vessant esportiva, econòmica com social, de durada 
anual, que no pot ser trencat. Tal i com estableix la normativa de la Federació Catalana de Bàsquet, són els clubs 
els que es reserven la potestat de concedir o no la corresponent desvinculació als jugadors/es, durant la 
temporada vigent. 
 
Règim Intern  
Per facilitar la convivència de tots els que integrem el Club (jugadors/es, pares i mares, delegats, equip 
d’entrenadors i Junta ) us convidem a llegir el Reglament de Règim Intern del Club, en el què es regula i s’explica 
el funcionament del Club.  

Protecció de dades:  
El Club Bàsquet Castellbisbal  (CBC) informa que totes les dades que li siguin facilitades seran tractades amb 
estricta confidencialitat d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. L’aportació d’aquestes dades suposa el consentiment del remitent per al seu tractament 
automatitzat. El Club Bàsquet Castellbisbal es compromet a l’ús responsable i confidencial de les dades, i 
garanteix que aquestes seran tractades d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols seran 
utilitzades amb el propòsit d’informar sobre serveis esportius organitzats per aquesta entitat.  
Si es vol fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, s’haurà d’adreçar un escrit al Club 
Bàsquet Castellbisbal, mitjançant la nostra adreça electrònica: info@basquetcastellbisbal.cat. 
 

Drets d'imatge  
El Club Bàsquet Castellbisbal disposa d’una pàgina web: www.basquetcastellbisbal.cat, on informa i fa difusió de 
les seves activitats esportives. En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les quals apareguin, 
individualment o en grup, participants d’aquesta activitat.  
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la 

Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, El 

Club Bàsquet Castellbisbal posa en coneixement dels pares, mares o tutors legals dels nens/es que participen en 

l'activitat del Club, que pot utilitzar les imatges d'aquesta activitat amb la finalitat indicada anteriorment. En cap 

cas, utilitzarà aquestes imatges amb finalitats econòmiques o que no respectin els drets dels nens i nenes 

reconeguts a la legislació vigent. 

http://www.basquetcastellbisbal.cat/

