CURS 2020-2021

INSCRIPCIÓ BÀSQUET ALEVÍ
L’activitat de Bàsquet del curs 2020/2021, per a nascuts/es al 2010 i 2009 (de 5è a 6è primària),
la gestionarà directament el Club Bàsquet Cambrils, gràcies l’acord amb les AMPA’s, per poder fer
equips federats.
La temporada va de l’1 de setembre 2020 al 31 de maig del 2021. Els horaris seran:
-Dimarts de 18.15h a 19.15h. Lloc: Pavelló i Escola Marinada.
-Dimecres de 17.15h a 18.30h. Lloc: La Salle i Escola Marinada.
-Divendres de 17.15h a 18.30h. Lloc: La Salle i Escola Marinada.
El cap de setmana partit de lliga FEDERADA (segons calendari de competició).
Les inscripcions es faran a través de la web del CB Cambrils (www.cbcambrils.org), a partir del 3
d’agost 2020. Hauran d’estar fetes abans del divendres 28 d’agost, doncs la primera setmana de
setembre es faran les revisions mèdiques.
Molt important introduir bé el vostre correu electrònic, serà el canal de comunicació i on us direm si
heu fet bé la inscripció o falta alguna cosa. Mirar el correu brossa si no rebeu confirmació.
Telèfon de contacte 670 31 60 89 o correu electrònic ebcambrils@hotmail.com .
Preu de l’activitat:
- 315€/temporada (35€/mes) SOCIS AMPA
- 378€/temporada (42€/mes) NO SOCIS AMPA
(setembre a maig ambdós inclosos).
EL PAGAMENT ES DOMICILIARÀ QUAN FEU INSCRIPCIÓ, NO PAGAMENT EN EFECTIU.

L’1 de setembre es començarà a entrenar només el dimarts, a partir de l’inici de l’escola s’entrenarà
amb horaris normals. Durant el mes de setembre, inclòs al preu, es farà la revisió mèdica necessària
per fer la fitxa federada. Qualsevol canvi s’informarà per email.
Preu equipació de joc 55 € (samarreta i pantaló de joc, dessuadora escalfament del Club Bàsquet
Cambrils). (1)
(1) PAGAMENT QUAN ES FACI ENTREGA.

Per a començar l’1 de setembre, HEU DE PORTAR:
• La BUTLLETA amb les dades que us demanen.
• Omplireu paper federació per fer la fitxa i per fer la revisió mèdica.
• Haurà d’estar fet el pagament del primer mes.
El CB Cambrils es reserva el dret de fer equip o no, en funció dels nens/es inscrits, modificar o
adequar els horaris si fos necessari (prèviament consensuat).

BUTLLETA:
NOM DEL PARE/MARE/ TUTOR .............................................................................................................................
NOM I COGNOMS DE JUGADOR/A: ........................................................................................................................
ADREÇA: ................................................................................................ TELÈFON MÒBIL ..... ............................ ......……….
E-MAIL:....................................................................................................................................................................
DATA NAIXEMENT: ..................................................................... CURS: ................................................................ .…....…….
AUTORITZACIÓ:Jo, com a mare/pare/tutor, autoritzo al Club Basquetbol Cambrils a publicar en els mitjans de comunicació
del club, web, facebook, twiter...o altres, fotografies en les quals aparegui el meu fill/a.

Signat:

NOTA: PER A QUALSEVOL CONSULTA PODEU ENVIAR UN WHATSAPP AL 670 31 60 89 O BÉ ENVIAR
UN CORREU A ebcambrils@hotmail.com .

