INFORMACIÓ DE LA TEMPORADA 2021 – 2022
Com formalitzar la inscripció?
Un cop hagueu fet la reunió informativa amb el cos tècnic, rebreu per e-mail l’enllaç amb la
pre-inscripció. El procés es farà de forma telemàtica.

Llicència Federativa

a) Si ja éreu jugadors del Club, hi trobareu totes les dades que ens vau facilitar la
temporada passada. Reviseu-les fent ”continuar” i si cal les podeu actualitzar (és un
document editable).

La llicència federativa i l’assegurança esportiva que comporta, son imprescindibles
per poder ser jugador/a del Club i participar als entrenaments i els partits.

Un cop revisat, feu click a Finalitzar i la pre-inscripció ja estarà tramitada.

És molt important que les inscripcions quedin formalitzades abans del 18 de Juliol
per poder fer amb temps les gestions amb la Federació Catalana de Basquetbol.

2) Si sou nous jugadors del Club, rebreu per e-mail l’enllaç a la pre-inscripció. Primer
haureu d’adjuntar una foto tamany carnet i després heu d’omplir tots els camps que es
demanen (document editable) i anar fent continuar. Finalment us demanarà que adjunteu
la targeta sanitària i el DNI del jugador/a (si en té).
En els dos casos, rebreu un e-mail automàtic de confirmació: primer de la pre-inscripció i
després de la inscripció, quan el Club validi les dades i ja esteu inscrits oficialment.
Revisions mèdiques
La revisió mèdica – imprescindible per a tramitar llicència federativa – que es realitza el
mes de juliol i de setembre, ens la facilita l’Ajuntament. 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.

Tan aviat com estigui disponible us farem arribar per e-mail la llicència
federativa, que haureu d’omplir, signar i enviar-nos per e-mail per formalitzar-la.

Roba de joc i material esportiu
Trobareu tota la informació, horaris i preus a https://basquetcastellbisbal.cat/botiga/
Socis
Descobreix tots els avantatges de ser soci del teu club.
https://basquetcastellbisbal.cat/vull-ser-soci/
Contacte
Direcció Tècnica

Coordinació equips de competició
Coordinació equips de promoció
Coordinació CastellBALescoles

La Coordinació avisarà els diferents equips quin dia i hora els jugadors/res
podran passar la revisió mèdica.

Responsable àrea econòmica i
administració
Responsable material

Quotes 2021/2022
Categories

Equips de promoció
(Pre-Mini a Cadet)
**
Equips de competició
(Junior, Sots-21,
Sèniors) **
Quota de soci

Quota Anual

info@basquetcastellbisbal.cat
Eduard Villagrasa – 636.388.029
Xavi Rego - 676.943.990
Alex Sebastian – 680.866.544
Marta Pinós (femenins) – 626 34 99 37
Miquel Herreros (masculins) – 657.095.909
Alex Sebastián – 680.866.544
Carla Llop – 727.762.322
Jordi Ballús – info@basquetcastellbisbal.cat
Mari Paz Parra – info@basquetcastellbisbal.cat
Dilluns de 6 a 8 Pavelló Illa Esportiva

Quota
setembre

Quota
octubre

Quota
novembre

Quota
desembre

Quota
gener

Quota
febrer

Quota
març

Quota
abril

Quota
maig

SOCIS 464€

Quota
Inscripció
Agost *
86 €

42 €

42 €

42 €

42 €

42 €

42 €

42 €

42 €

42€

NO SOCIS 475€

88 €

43 €

43 €

43 €

43 €

43 €

43 €

43 €

43 €

43 €

SOCIS 492 €

114 €

42 €

42 €

42 €

42 €

42 €

42 €

42 €

42 €

42€

116 €
43 €
43 €
43 €
43 €
43 €
43 €
43 €
(veure descomptes i avantatges associats al nostre web www.basquetcastellbisbal.cat)

43 €

43 €

NO SOCIS 503 €
30€ any /per
família

** Descomptes per segon i tercer germà. En cas de dos germans, el germà/na més gran tindrà un descompte en la quota (la que correspongui), del 5%. Si són res,
els dos més grans: 5% de descompte. Aquesta reducció serà descomptada en l’última quota. Per incorporacions posteriors a l’inici de temporada consultar quotes.
El càrrecs es faran del 1-5 de cada mes. Les despeses de devolució, 5€, seran a càrrec del jugador/a si el motiu de l’impagament no és imputable al Club. V.04/07/21

