NOTA INFORMATIVA EQUIPACIONS
(Temporada 2017-2018)

Club Bàsquet Palafolls

Tel. Administració: 676964220
Tel. Direcció esportiva: 646201094
cbpalafolls@gmail.com
www.cbpalafolls.org

Benvolgudes famílies,
Us informem que per la present temporada hem canviat de distribuïdor de merchandising i que hem acordat amb la marca
Forward Basketball la realització de les equipacions de tot el club per les properes temporades.
El Club vendrà a preu de cost les equipacions a
jugadors i socis interessats a través de la secretaria
en horari d’entrenament de 18 a 19:30h els
dimecres

i

El

divendres.

(samarreta

i

preu

pantaló)

és

del

de

conjunt

35€

que

s’abonaran en el moment de rebre l’equipació.
S’ha habilitat un formulari online a la web del
club per fer la comanda de l’equipació. Cal
indicar:

talla,

dorsal

i

nom.

Convindria

que

prèviament el jugador revisi amb l’staff del seu
equip que dorsal i nom no estiguin en us. En el cas
de jugadors nous recomanem que indiquin també
aquestes

dades

a

l’apartat

d’observacions

del

formulari de pre-inscripció online.
El nou disseny recupera els colors històrics del club: groc i negre en franges verticals pel frontal i negre per la part posterior. Es
conserva el color taronja pels elements distintius del jugador: nom i dorsal.
Tanmateix també us informem que s’utilitzaran les samarretes reversibles com a
equipació reserva i convé que tots els jugadors que no la tinguin en facin la comanda a
secretaria. El preu és de 15€. Aquesta samarreta és d’ús obligatori en els
entrenaments i el dorsal ha de coincidir amb el de l’equipació.
Podeu

conèixer

més

sobre

Forward

Basketball

a

la

seva

pàgina

web:

http://www.forwardbasketball.es/
«Forward Pro-Club Confección nacional, diseños exclusivos, garantías en las reposiciones,
servicio global, etc.… son algunas de las señas de identidad de nuestra marca.
Nuestro valor añadido FORWARD no es otro que ofrecer a nuestros clientes ropa de juego
a medida, exclusiva para cada club, confección íntegramente nacional, con patrones a
medida del cliente, y además garantizando reposiciones a perpetuidad».
Ens els propers mesos veureu publicats a la web i xarxes socials packs de merchandising
per la compra de dessuadores, xandalls i més productes del Club Bàsquet Palafolls.

Recordeu que l’equipació és d’ús exclusiu pels partits i no es pot utilitzar pels entrenaments ni qualsevol altre activitat (carrer,
escola...). En cas de deteriorament per mal ús o la pèrdua de l’equipació el responsable n’haurà de comprar una de nova.

Gràcies per la vostra col·laboració!

