BASQUETPIA SABADELL
INFORMACIÓ TEMPORADA 2022/2023
EQUIPS MASCULÍ I FEMENÍ
•
•
•

Escola de Bàsquet – de P4 fins a 2n. Entrenaments dilluns i dimecres de 17.45h a
19h. Es pot escollir si un dia o dos d’entrenament.
Equips de nivell promoció i no promoció – de 3r fins 2n BATX.
Equips de categoria sènior – majors d’edat.

Per mes informació esportiva, enviar un correu a direcció.basquetpia@gmail.com
QUOTES
•
•
•

•

•

A l’Escola de Bàsquet la quota varia en funció de l’edat i dels dies d’entrenament.
Pels equips federats la quota es la mateixa sigui quin sigui el nivell.
La quota serà dividia en tres pagaments. El primer pagament es farà a l’inici de
temporada , quan es validi la inscripció a finals de setembre. El segon es passarà a
finals de novembre i el tercer es passarà a finals del mes de gener.
Les famílies que tinguin més d’un fill que juguin a bàsquet, tindran un descompte
del 15% pel segon germà, i del 25% pel tercer . Els descomptes s’aplicaran sempre a
la darrera quota de la temporada, i a la quota de menys import.
Si durant la temporada hi hagués qualsevol incidència, ja ens posaríem en contacte i
us notificaríem les modificacions a tenir en compte.

Qualsevol altra informació relacionada amb els pagaments enviar un correu a:
basquet@basquetpiasabadell.cat

IMPORTANT: les quotes són per temporada, NO SERAN PRORATEJADES , excepte en el cas de
Escola de Bàsquet, ja que són petits i encara no tenen la seguretat de si els acabarà d’agradar
o no. Quan es produeixi una baixa durant el curs, es liquidarà l’import de la quota que falta
per abonar, o no es donarà la desvinculació. PATIR UNA LESIÓ, NO MODIFICA el compliment
de les condicions establertes. L’incompliment de les obligacions econòmiques amb el club es
notificarà a la Federació Catalana de Bàsquet, que no validarà l’alta federativa amb un altre
club fins no liquidar el deute, ni en la mateixa temporada ni en les següents. Sempre s’avisarà
amb una setmana d’antelació per tal que les famílies ho recordin. Les comissions generades
per les devolucions de rebuts es carregaran al titular del compte, sempre i quan el motiu no
sigui la gestió incorrecta dels serveis econòmics del club.

BASQUETPIA SABADELL
INSTRUCCIONS NOVES INCORPORACIONS:
1) SOL·LICITUD DE FITXA TEMPORADA 2022-2023
• Demanar informació sobre link d’inscripció ON-LINE a
basquet@basquetpiasabadell.cat o direcció.basquetpia@gmail.com
• Un cop amb la fitxa, sobretot no oblidar el número de la targeta sanitària
(TSI) i tampoc el del NIF.
• Cal acompanyar la sol·licitud amb una foto i còpia del DNI i de la TSI, només
per altes noves al club. ( foto en .jpg, la resta en .pdf).
• No és vàlid presentar targetes de mútues privades.
• El formulari ha d’incloure les dades del jugador/a i dels pares/mares/tutors
en cas dels menors, i només les dades del jugador/a en cas de majors d’edat.
• Tota aquesta documentació la podreu omplir de forma ON-LINE, i signar
amb la APP de la Federació Catalana de Bàsquet.
• SI VENS D’UN ALTRE CLUB, CAL ENVIAR LA BAIXA I DESVINCULACIÓ DEL
DARRER CLUB, EN LA SEGÜENT DIRECCIÓ:
basquet@basquetpiasabadell.cat

2) DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
• Validació de dades: Si ja tenim les vostres dades d'altres anys, només caldrà
actualitzar-les a a la base de dades , si heu tingut alguna modificació durant
la temporada anterior.
• Domiciliació bancària: No es podrà fer la inscripció si no disposem de totes
les dades bancàries. A partir d’aquesta temporada NOMÉS es podrà abonar
import de la quota a través del rebut que gira el club. NO via transferència i
NO en efectiu.
• És necessari omplir totes les caselles.
Necessitem que incorporeu tota la documentació a la plataforma on-line que us
facilitarem , cal actualitzar foto quan veieu que es antiga , per tal de poder fer tota
la tramitació de la propera temporada de forma ordenada i amb temps suficient.

REVISIONS MÈDIQUES i CERTIFICAT MÈDIC
En principi, la federació catalana bàsquet , només fa la surgència de fer la revisió mèdica i
tenir el CME. No caldrà fer-ser la revisió obligatòriament i només ho faran les famílies i
esportistes que ho vulguin. Serà voluntari.
Per qui se la vulgui fer , el nostre centre de referencia seria el centre ARS-SALUD, situat al
C/ Arimón, 17 de Sabadell. El telèfon per demanar hora és 931285419.

BASQUETPIA SABADELL
EQUIPACIÓ OFICIAL DE BASQUET
PACK INICIAL DE NOU JUGADOR/A - OBLIGATORI - PREU 150€
(Samarreta i pantaló de joc, reversible 2a equipació, samarreta d’escalfament, xandall i
bossa)
La tramitació en el inici de la temporada, de moment serà a secretaria. Proba de la talla,
encàrrec i el pagament. Consulta abans el dorsal amb el teu entrenador.

COMPRA PER PECES - PER RENOVACIÓ (Disponible a la tenda ON-LINE)
ENLLAÇ:
•
•
•
•
•
•

Pantaló joc - 20 €
samarreta de joc - 20 € (es pot comprar talla diferent)
Samarreta d'escalfament - 20 €
Xandall - 44 euros. (Es pot compra talla diferent)
Bossa - 28€
Samarreta reversible 2ª equipació - 28 €

Qui perdi alguna part de la uniformitat obligatòria, caldrà que compri la part extraviada, ja
que es obligatori que tothom tingui la uniformitat obligatòria.

