Club Bàsquet Sueca
clubbasquetsueca@gmail.com
www.basquetsueca.com

INSTRUCCIONS PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ AL
CLUB BÀSQUET SUECA TEMPORADA 2020/2021
1.- ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ.
Enviar tota la documentació necessària al correu del club: clubbasquetsueca@gmail.com
Documentació necessària per a realitzar la inscripció al CBS:
1. Butlletí Inscripció al Club Bàsquet Sueca – emplenada i signada pel
pare/mare/tutor
2. Sol·licitud de Llicència Individual FBCV (Federació de Bàsquet Comunitat
Valenciana).– emplenada i signada tant pel jugador i com pel pare/mare/tutor.
3. DNI del jugador/Passaport en vigor. Si el document està caducat, caldrà renovar-lo
el més aviat possible o no podrà inscriure’s en les competicions de federació.
No és necessari escanejar el DNI, ens serveix una foto del DNI des del mòbil i enviar,
únicament la part davantera del DNI.
▪ dni (màxim tamany del fitxer 512kb)
4. FOTO del jugador (format carnet i en color).
▪ foto (maxim tamany del fitxer 32kb)
Es prega enviar cada document en fitxers distints. A més, si són germans, cal enviar també la
documentació per separat.
NOTA:
En el cas que el jugador siga de nacionalitat estrangera, caldrà primer enviar tota aquesta
documentació i a més consultar al club la documentació necessària com a estranger, enviant
un correu a clubbasquetsueca@gmail.com
2.- PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
S’estableix un preu de matrícula de 80€ (*) per a la temporada 2020/2021.
(*) el preu de la matrícula per a jugadors amb tres germans al club tindra un cost de 75€ per germa.

Amb la matrícula es proporcionarà un pack de roba que inclou:
•
•

1 equipatge de joc: samarreta i pantaló
1 segona equipació: samarreta i pantaló que també pot ser utilitzada per a entrenar.

Per als jugadors que s’incorporen al CBS aquesta temporada, el preu de matrícula serà de
140€(*) per a la temporada 2020/2021.
(*) el preu de la matrícula per a jugadors amb tres germans al club tindra un cost de 130€ per germa.
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Amb la matrícula es proporcionarà un pack de roba que inclou:
•
•
•
•
•

1 equipatge de joc: samarreta i pantaló
1 segona equipació: samarreta i pantaló que també pot ser utilitzada per a entrenar.
Xandall: dessuadora i pantaló
1 samarreta d’escalfament
motxilla

.
Fer transferència al compte del club de la quota de matrícula corresponent.
Data límit del pagament: 25/09/2020.
Indicar com a concepte MATRICULA CLUB BASQUET SUECA i Nom i cognoms del
xiquet: ES8531590048312115012821 (CAIXA POPULAR - CAIXA )
3.- ADQUISICIÓ DEL PACK DE ROBA:
• On adquirir el pack:
CARPIO ESPORT
Carrer del Sequial, 2, 46410 Sueca, València
1. El jugador podrà acudir a les instal·lacions de CARPIO ESPORT des del 14/09/20
fins al 25/09/2020, on se li efectuarà el tallatge de la roba, lliurant el rebut de la
transferència del pagament de la matrícula.
S’aprofitarà aquest moment per a seleccionar el número del dorsal del jugador.
2. Durant el mes d’octubre, el Club Bàsquet Sueca, enviarà als jugadors/es que estiguen
al corrent del pagament de la matrícula el missatge/correu electrònic notificant-li quin
dia pot ser recollit el pack de roba a les instal·lacions de CARPIO ESPORT.
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