
       ESCOLETA TEMPORADA 2017/2018

*ESCRIURE EN MAJÚSCULES I LLETRA CLARA*

NOM I LLINATGES JUGADOR/A:________________________________________________________

D.N.I.:_______________________            DATA DE NAIXEMENT:________/________/__________

ADREÇA:__________________________________________________    POBLACIÓ:__________________________

NOM I LLINATGES MARE/TUTORA:______________________________________ MÒBIL___________________

NOM I LLINATGES PARE/TUTOR:________________________________________ MÒBIL ___________________

          TELÈFON FIXE:_____________________     

MAILS DELS PARES______________________________________ / _________________________________________

El/La jugador/a compte amb els següents antecedents personals a tenir en compte a l'hora de la pràctica esportiva
(ex: asma, diabetis, etc)_______________________________________________________________________

Autoritzo la  inserció d’imatges  on aparegui  el  meu fill/a,  relacionades amb l’esport  escolar  i  el  Club Bàsquet
Consell, i de les seves dades, a la plana web: www.cbconsell.com  ,  youtube  i xarxes socials del club.

He llegit i accepto els termes de la Llei de Protecció de Dades: 
De conformitat amb el regulat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal,
se li  informa que les dades recollides en els formularis d'inscripció a les diferents activitats organitzades pel Club Bàsquet
Consell  seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal el responsable del qual és el CLUB BÀSQUET CONSELL
i que se'ls donarà un ús adequat a la finalitat per la qual van ser recaptades, així com el contacte per a futures promocions, o
comunicacions relacionades amb el bàsquet o amb les activitats organitzades per aquesta entitat. El titular de les dades tindrà
dret a oposar-se, accedir,  rectificar i cancel·lar quantes dades personals seves existeixin emmagatzemades en els fitxers del
CLUB BÀSQUET CONSELL. Els drets citats podran ser exercitats dirigint-se al CLUB BÀSQUET CONSELL a l'adreça de
correu electrònic que segueix: 

CLUB BÀSQUET CONSELL  G-57477457,  www.cbconsell.com - info@cbconsell.com 

La família compte amb 2 o més germans/es al club, i per tant ens beneficiarem del descompte del 10% a la quota
del 2on. germà/na i 15% al tercer (i següents).

La família aporta un patrocinador per import de ______€ i obtindrà un descompte del 10% de l'import,  a la quota
anual d'un dels seus fills/es.

SIGNATURA: PARE/MARE/TUTOR:

_________________

COMPRA D'EQUIPACIÓ (Es obligatori tenir la equipació de joc de l'Escoleta que és: Camiseta d'escalfament i 
calçons). La resta és voluntari.

(Posar una X a la equipació a comprar, i encerclar la talla)

MATERIAL IMPORT TALLA

PACK EQUIPACIÓ 
(camiseta de joc amb nom + calçons de joc + camiseta escalfament + 
dessuadora )

70€ 4, 6, 8, 10 ,12, XS, S, M, L, XL, XXL

PACK EQUIPACIÓ + MOTXILLA
(camiseta de joc amb nom + calçons de joc + camiseta escalfament + 
dessuadora + motxilla)

95€ 4, 6, 8, 10 ,12, XS, S, M, L, XL, XXL

CAMISETA DE JOC (amb nom) 25€ 4, 6, 8, 10 ,12, XS, S, M, L, XL, XXL
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CALÇONS DE JOC 15€ 4, 6, 8, 10 ,12, XS, S, M, L, XL, XXL

CAMISETA D'ESCALFAMENT (amb nom) 12€ 4, 6, 8, 10 ,12, XS, S, M, L, XL, XXL

DESSUADORA (amb nom) 23€ 4, 6, 8, 10 ,12, XS, S, M, L, XL, XXL

MOTXILLA (amb nom) 26€

CAMISETA ENTRENAMENT REVERSIBLE 10€ 7/8, 9/11, 12/14, S, M, L, XL, XXL

IMPORT TOTAL

* La roba és propietat dels jugadors/es.

        OPCIONS DE PAGAMENT DE QUOTES, TEMPORADA 2017/2018

     OPCIÓ 1:

ÙNIC PAGAMENT DE QUOTA  (EL MES D'OCTUBRE) *opció amb 10% descompte*.
(25€ x 9 mesos  -10% dte.)  + 10€ assegurança = 212,5€

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
(25€ x 9 mesos) + 10€ assegurança = 235€
(75€ x 3 trimestres) +  10€ assegurança = 235€

OPCIÓ 2: DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
ORDENANT: Club Bàsquet Consell

Titular del rebut (Nom del jugador/a):___________________________________

Titular del Compte:__________________________________________________

El titular del compte sol·licita que atenguin els rebuts amb les dades que es detallen,  en el
compte que s’indica a continuació:

                          IBAN
E S

Nom de l’entitat bancària:______________________________________________

 En el cas del retorn d’un rebut es cobrarà un càrrec de 2€.

Escollir els terminis dels càrrecs (marcar amb una creu la casella corresponent): 
             Per 2n germà (10% dte.)           Per 3r germà (15% dte.)

- Mensual (25€) - Mensual (22,5€)      - Mensual (21,25€)  

- Trimestral (75€)  - Trimestral (67,5€)                 - Trimestral (63,75€)  

 Amb el primer rebut es cobraran 10€ més, en concepte d’assegurança i fitxa.

Signatura del titular del compte:______________

NOM:_______________________________________    DNI:_______________

QUOTA A PAGAR A LA TEMPORADA 
CONCEPTE IMPORT

QUOTA                

          + EQUIPACIÓ    +  

TOTAL                   €
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