CURS 2020-2021

CCViB

INSCRIPCIÓ BÀSQUET

L’activitat escolar de Bàsquet del curs 2020/2021, dirigida a nens/es de P4 i P5 i de 1r a 4t primària, la
gestionarà directament el Club Bàsquet Cambrils.
Inici dijous 1 d'octubre 2020 . Els horaris seran:
-P4/P5 (nascuts/es 2016-2015) dimarts i dijous de 17.15h a 18.15h. (NO PARTITS)
-Prebenjamí (nascut/es 2014-2013) dimarts i dijous de 17.15h a 18.30h.
-Benjamí (nascut/es 2012-2011) dimarts i dijous de 17.15h a 18.30h.
El dissabte partit de lliga escolar (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. Per acabar de tramitar les inscripcions, s’haurà de portar personalment aquest full al
Col.legi (pistes de bàsquet de l’edifici La Salle) dimarts 22/09/2020 de 17.15h a 18h. Data límit
d’inscripció dimarts 22 de setembre de 2020.
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 P4 i P5 35€ (inscripció + octubre) i 25 €/mes SOCIS AMPA O 30€/mes NO SOCIS
AMPA (novembre a maig ambdós inclosos).
Preu de l’activitat RESTA 40€ (inscripció + octubre) i 35 €/mes SOCIS AMPA O 40€/mes NO SOCIS
AMPA (novembre a maig ambdós inclosos).
EL PAGAMENT ES DOMICILIARÀ QUAN FEU INSCRIPCIÓ, NO PAGAMENT EN EFECTIU.

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 fer la inscripció, HEU DE PORTAR:
• La BUTLLETA amb les dades que us demanen.
• Fotocòpia de la targeta sanitària (CATSALUT) del nen/a. *
• Fotocòpia DNI del nen/a o en el seu defecte del llibre de família. *
* Si la temporada 2019/2020 ja van fer bàsquet a l'escola, no es necessari documentació. Només si s'han fet DNI nou/renovat.

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 .

