SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE
JUGADOR/A
CATEGORIA:

TEMPORADA:

foto

GRUP:

DADES DEL JUGADOR/A
NOM i LLINATGES:
DATA NAIXEMENT:
NACIONALITAT:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
EMAIL:

SEXE:
NIF:

 Masculí  Femení

TELÈFON:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL-1 (pare/mare/tutor - només pels jugadors menors d’edat)
NOM i LLINATGES:
NIF:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
EMAIL:
TELÈFON:
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL-2 (pare/mare/tutor - només pels jugadors menors d’edat)
NOM i LLINATGES:
NIF:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
EMAIL:
TELÈFON:
DADES DE CONTACTE EN CAS D’UNA EMERGÈNCIA (per ordre d’avís)
ORDRE
TELÈFON
PER QUI DEMANAR
OBSERVACIÓ
Aa-1
Aa-2
Aa-3
FORMA DE PAGAMANET (marcar el que correspongui, veure les instruccions al final d’aquest document)
 Pagament ÚNIC
 Descompte de 30 € per 2n,
3r, … germà
 Pagament FRACCIONAT
Signar a la casella corresponent en cas d’acceptació (només per a menors d’edat)

Signat Conforme

El pare/mare/representant legal, declara que el jugador/a és APTE per a la pràctica del bàsquet i que
NO té cap malaltia que li impedeixi o restringeixi la seva pràctica, tant en equips de la seva edat com
d’edats superiors.
El pare/mare/representant legal AUTORITZA al Club Bàsquet Santa Maria a la presa de fotografies i
vídeos del nin/a durant les activitats pròpies del club i a la seva publicació a les xarxes socials i medis
de comunicació.
El pare/mare/representant legal, autoritza a que el JUGADOR/A participi en entrenaments i partits
d’una categoria superior a la corresponent a la seva edat.

V. i P. Club:

Data:

Santa Maria del Camí a

de

de 20

.

Signat:

** La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del DNI del jugador/a i del justificant de pagament corresponent.

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS AMB ELS
VALORS I CONDUCTA DEL CLUB.
El Jugador/a Sol·licitant o el pare/mare/representants legals en el cas de ser el jugador/a menor d’edat

DECLARA
Haver llegit el present document, pel que està informat dels VALORS i NORMES DE CONTUCTA que promou
el club en TOTES les seves activitats.
I per tal motiu

ES COMPROMET
A complir i promoure els VALORS I NORMES de conducta que a continuació es detallen:
1. EL RESPECTE – LA REGLA D’OR: Tracta als altres de la mateixa manera que t’agrada que et tractin a tu.
Sigues RESPECTUÓS amb els jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, ÀRBITRES i públic dels altres
equips. Sense RESPECTE no hi ha convivència. Dona exemple!!
2. JUGAM PERQUÈ ENS AGRADA: els nostres jugadors i jugadores juguen simplement perquè els hi
AGRADA i per FORMAR-SE com a persones mitjançant l’esport i tots els valors que representa, sense cap
altre obligació.
3. RECONEIXAMENT DE L’ESFORÇ: Aplaudim l’ESFORÇ i les bones actuacions, siguin de l’equip que siguin.
El resultat no és el més important per a noltros. Valora la millora personal i col·lectiva envers els resultats.
4. RESPECTA LA FEINA DELS ALTRES: Deixa que entrenadors i directius facin la seva feina, RESPECTE-LA. Si
ets pare/mare, no donis instruccions ni dirigeixis des de les graderies, segurament en saps molt però no és
la teva funció. Deixa que els jugadors i jugadores prenguin les seves decisions !! Els errors formen part de
l’aprenentatge. Recolza la feina educativa dels entrenadors i entrenadores, és complementària a la que
feu a casa. Formeu un EQUIP!!
5. COMPROMÍS: : el bàsquet és un esport d’equip, això vol dir que la nostra feina i les nostres accions
tenen repercussió sobre la resta de l’equip i per extensió del club. Llavors cal estar COMPROMESOS en la
feina diària que fan els nostres equips. Jugador o jugadora (o si ets pare/mare demana-li als teus fills i
filles) compleix amb les exigències del vostre equip!! Això implica puntualitat i assistència als entrenaments
i partits. Fer els pagaments en el terminis prevists també és una manera de mostrar COMPROMÍS ja que
permet al club disposar de recursos per seguir fent activitats.
I per tal motiu es signa** el present document en senyal de conformitat.

** En cas de jugadors menors d’edat, signar tots els representants legals (pare/mare/tutors)

QUOTES I FORMES DE PAGAMENT.
Instruccions
1. Per categoria, la quota de jugador incloent la equipació és la següent :
Premini

Mini

Infantil

Cadet

Junior

Senior

320 €

350 €

365 €

365 €

390 €

390 €

* La equipació inclosa dins la quota consta de camiseta i calçons de joc, cubre i de regal una dessuadora.

2. Formes de pagament. Heu de seguir les següents instruccions d’acord amb el que hàgiu triat a la
sol.licitud d’Inscripció:
Pagament ÚNIC al compte del club ES10 0487 2044 2020 0000 4624 indicant nom i llinatges del
Jugador, abans del 12 de setembre.
Pagament FRACCIONAT :


1ª quota de 200€ al compte del club ES10 0487 2044 2020 0000 4624 indicant nom i
llinatges del jugador, abans del 12 de setembre.



Resta de pagaments, ingressar al compte del club d’acord amb el següent calendari:

Quotes

Quan

Premini

Mini

Infantil

Cadet

Junior

Senior

2ª

Abans del 12
de Desembre

60 €

75 €

85 €

85 €

100 €

100 €

3ª

Abans del 12
de gener

60 €

75 €

80 €

80 €

90 €

90€

Solament si preferiu pagar la 2ª i 3ª quota per domiciliació bancària heu d’emplenar i
firmar aquesta domiciliació i enviar-la per e-mail a cbsantamaria.secretaria@gmail.com
Nom jugador
Categoria
IBAN
Firma del
titular del
compte

ES

3. Important

No es tramitarà la fitxa als jugadors amb algun deute pendent amb el club.

El descompte de 30€ per 2on i successius germans s’aplicarà a la darrera quota.

Qualsevol altre forma de pagament posau-vos en contacte amb el club mitjançant
l’adreça cbsantamaria.secretaria@gmail.com.

