INSTRUCCIONS DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
CLUB BÀSQUET PALAFOLLS Temporada 2016-2017

www.cbpalafolls.org / cbpalafolls@gmail.com / Tel. 646 20 10 94 /

CBPalafolls

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
El procés d’inscripció per la present temporada 2016-2017 es realitzarà a través d’un sistema telemàtic. Trobareu el formulari
d’inscripció online a la pestanya Inscripcions de la pàgina web del club: www.cbpalafolls.org.
Data d’inici: a partir del 16 d’agost de 2016.
En cas de dubte o incidències: contacteu a través del correu electrònic cbpalafolls@gmail.com especificant nom i cognoms i la
vostra incidència.
IMPORTANT: Per la inscripció d’un jugador menor d’edat és necessari que un dels tutors del menor sigui inscrit com a SOCI. El
pare/mare/tutor del menor passarà a tenir l’estatus de SOCI FAMILIAR. Per tant, és necessari que cada família realitzi
DUES inscripcions: 1) la del menor d’edat com a JUGADOR i 2) la de l’adult tutor com a SOCI.
QUOTES
SOCI FAMILIAR
(requereix inscripció online)

JUGADOR
(requereix inscripció online)

Qui és soci? UN dels pares/tutors del menor.
Quina quota i periodicitat té associada? 20€ anuals.
I si tinc més d’un fill jugador? La quota és familiar, per
tant, no varia.
Quin és
bancària.

el

mètode

de

pagament?

Domiciliació

Quins són els beneficis? Entrega d’una samarreta
reversible personalitzada pel jugador, descomptes en els
negocis dels nostres col·laboradors, descomptes en les
activitats que organitzi el club entre altres.

Qui és jugador?
Els nens/es menors d’edat que entrenaran, jugaran i
participaran a les activitats organitzades pel club.
Quina quota i periodicitat té associada?
3 quotes de 95€ cada 3 mesos (trimestrals).
I si el meu fill juga a l’Escoleta? 55€ trimestrals.
I si tinc més d’un fill jugador?
S’aplica un 20% de descompte a la quota del segon fill.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ADJUNTAR:
Fotocòpia DNI (davant i darrera), Targeta Sanitària i Foto
de carnet.

SOCI-JUGADOR (requereix inscripció online): són els jugadors majors d’edat. La quota associada és de 20€ anuals i 95€
trimestrals.
PASSOS A SEGUIR PER LA INSCRIPCIÓ:
1. Accedir a la pestanya INSCRIPCIONS de la web www.cbpalafolls.org.
2. Completar TOTS els camps habilitats.
3. PELS JUGADORS: Adjuntar la documentació necessària: foto de carnet (format .jpg o .png), escaneig DNI per les dues
cares (en format .PDF, .jpg o .png) i escaneig Targeta Sanitària (en format .PDF, .jpg o .png).
4. PELS JUGADORS: A l’apartat OBSERVACIONS especificar la talla de roba.
5. PELS JUGADORS PROVINENTS D’ALTRES CLUBS: Adjuntar carta de baixa signada pel vostre anterior club.
6. PELS SOCIS: Especificar a l’apartat OBSERVACIONS el nom del/s vostre/s fill/s.
7. Rebreu al vostre correu un e-mail de confirmació que no heu de contestar.
.
RECORDATORI: Cada família ha de realitzar DUES inscripcions: la del JUGADOR i la del SOCI FAMILIAR
8.

9.

Formalitzada la inscripció online, el coordinador us notificarà via e-mail si el jugador ha de realitzar la revisió mèdica
obligatòria per tal que contacteu amb el centre mèdic Guiomar de Palafolls. La revisió mèdica per a les categories de
promoció: de Pre-mini fins a Cadet, té una vigència de dos anys. Per categories superiors a Cadet són anuals.
També us farà arribar el document de Sol·licitud de llicència federativa perquè el signeu i retorneu adjuntat en format
PDF.

REVISIÓ MÈDICA
El Club té un conveni amb el Centre Guiomar de Palafolls pel qual el cost de la revisió mèdica (els jugadors que se l’hagin de fer)
és de 20€. Cal demanar cita prèvia.
EQUIPACIONS
El Club Bàsquet Palafolls cedeix als jugadors l’equipació de joc per ús exclusiu en partits que els diversos equips disputin durant
la temporada. Demanem a les famílies i jugadors que facin un bon ús i segueixin les normes detallades a continuació:
•
L’equipació és d’ús únic i exclusiu dels partits i no es pot utilitzar pels entrenaments ni qualsevol altre activitat (carrer,
escola...).
•
Cal tenir cura en el seu manteniment i conservació.
•
S’ha de retornar quan el jugador finalitza la seva etapa en el club (si algú vol quedar-se-la, n’haurà d’abonar el cost).
En cas de deteriorament excessiu per mal ús o la pèrdua de l’equipació, el responsable n’haurà d’abonar el cost
perquè se li’n pugui cedir una de nova. Trobareu els preus de xandall, bosses, samarretes, etc. a www.cbpalafolls.org

