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INFORMACIÓ MATRÍCULA 2021/2022
Benvolgudes famílies,
Una vegada mes ens adrecem a vosaltres per agrair-vos la vostra confiança amb el nostre club,
que tambe es el vostre, i formar part d’esta família on l’objectiu primordial es formar amb valors
les vostres filles i fills, tot i gaudint de l’esport i del basquet. Esperem que prompte tornem a
una nova normalitat i ens retrobem a les pistes.
Aquesta temporada el Club Basquet Sueca vos oferix novetats importants,
•

Entrenaments de tecnificacio per a les categories: Aleví, Infantil, Cadet. Un dels dies
d’entrenament es comptara amb dos entrenadors per a realitzar entrenaments mes
individualitzats i així treballar la tecnica de cada jugador
• El club disposara d’un fisioterapeuta, que atendra puntualment, tot i atenent les
indicacions de l’equip tecnic, els jugadors i jugadores que necessiten els seus serveis.
• Disposem a mes de material d’entrenament actualitzat i renovat per a realitzar
entrenaments mes específics.
La primera setmana de setembre començarem els entrenaments de pretemporada, es poden
consultar els horaris a: https://basquetsueca.com/temporada-2021-2022 encara que aquestos
poden sofrir alguna variacio per les festes del poble. Per a una bona organitzacio de la
temporada, es fa necessari que tots els jugadors comencen en les dades indicades. Als horaris
de setembre s'indica el dia exacte d’inici dels entrenaments per a cada categoria.
El cost de la matrícula aquesta temporada sera de 130€, inclou la primera mensualitat així com
despeses inicials de fitxes federatives i assegurança i altres despeses fixes del club. Amb la
matrícula es proveira d’un pack de roba. Per a formalitzar la matrícula cal seguir les
instruccions que es mostren a continuacio.
Matrícula: 130€ (100€ per a cada
germà extra)
Quota
Mensual:
(S’aplica
descompte del 15% 1er germà, 25%
2n germà -de major a menor):
Júniors: 35€
Cadets , Infantils: 30€
Minibàsquet
(Prebenjamins,
Benjamins, Alevins):
25€

Quota mensual: S’enviara el rebut al compte a mes vençut,
entre el 20-25 del mes es OBLIGATORIA la domiciliacio
bancaria. En cas de devolucio de rebuts s'incrementara el
carrec de les despeses originades per este concepte. La falta
de pagament d'alguna mensualitat podra comportar la
suspensio definitiva de l'activitat, si així ho dictamina la Junta
Directiva

Cal fer notar que durant les activitats que es realitzen des del club: entrenaments, partits i
qualsevol altra activitat o acte esportiu on participe el club, sera obligatoria una equipacio
d’entrenament i una equipacio del club per a l’assistencia als partits. Es per aixo que el club
proporciona cada temporada el pack de roba, consistent en equipacio de joc i/o roba
d’entrenament. Es responsabilitat de cada jugador que aquesta equipacio estiga en condicions
durant tota la temporada i de no ser així corre al seu carrec la renovacio.
Moltes gracies pel vostre suport.
La Junta Directiva
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INSTRUCCIONS PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ AL
CLUB BÀSQUET SUECA TEMPORADA 2021/2022
1.- ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ.
Documentació necessària per a realitzar la inscripció al CBS. Es prega enviar cada document
en fitxers distints. A més, si són germans, cal enviar també la documentació per separat.
Enviar tota la documentació necessària al correu del club: clubbasquetsueca@gmail.com
1. Formulari d’Inscripció al Club Bàsquet Sueca:
1.- Omplir i enviar el formulari web: https://forms.gle/h9vA96R9B9NtTfeC8
2.- Rebreu un correu amb el formulari emplenat, cal imprimir i signar el correu rebut i
enviar-lo al email del club. Si el formulari no ha sigut signat no tindrà validesa la
inscripció.
2. Sol·licitud de Llicència Individual FBCV (Federació de Bàsquet Comunitat
Valenciana).– emplenada i signada tant pel jugador i com pel pare/mare/tutor. (es permet
la firma digital)
https://www.basquetsueca.com/sites/default/files/Solicitud%20de%20Licencia%20Indi
vidual%2021-22.pdf
ANY DE
CATEGORIA
Jugador: X
NAIXEMENT
Data sol·licitud: (data actual)
Babys
2016-2017
Categoria: (consultar el any de naixement del
Prebenjamí
2014-2015
jugador)
Benjamí
2012-2013
Nom de l’equip: (escriure la Categoria del jugador +
Aleví
2010-2011
CB Sueca). Exemple: Infantil CB Sueca.
Infantil
2008-2009
Club: Club Bàsquet Sueca
Cadet
2006-2007
Junior

2004-2005

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 (màxim tamany del fitxer 32kb)
NOTA:
En el cas que el jugador siga de nacionalitat estrangera, i siga la primera vegada al club, caldrà a més
d’enviar tota aquesta documentació consultar al club la documentació necessària com a estranger,
enviant un correu a clubbasquetsueca@gmail.com
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2.- PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
S’estableix un preu de matrícula de 130€ (*) per a la temporada 2021/2022.
Amb la matrícula es proporcionarà un pack de roba que inclou:
• 1 equipatge de joc: samarreta i pantaló
• Samarreta reversible d’entrenament
• Dessuadora amb caputxa
• 1 samarreta d’escalfament
A més d’un carnet juvenil per a assistir als partits del primer equip.
Fer transferència al compte del club de la quota de matrícula corresponent.
Data límit del pagament: 15/09/2020.
Indicar com a concepte MATRÍCULA CLUB BÀSQUET SUECA i Nom i cognoms del
xiquet: ES55 3159 0048 3527 7547 4428 (CAIXA POPULAR)
3.- ADQUISICIÓ DEL PACK DE ROBA:
• On adquirir el pack:
ACTUAL ESPORT
Carrer Sant Domènec, 47, 46410 Sueca, València
1. El jugador podrà acudir a les instal·lacions de ACTUAL ESPORT des del 23/08/2021
fins al 15/09/2020, 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 ACTUAL ESPORT.
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