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INFORMACIÓ MATRÍCULA 2022/2023 

Benvolgudes famí lies, 

Una vegada me s ens agraí m la vostra confiança amb el nostre club, per formar part d’esta famí lia 

del CBS, i gaudir tots junts de l’esport i del ba squet.  

Aquesta temporada el Club Ba squet Sueca continuara  oferint un fisioterapeuta, que atendra  
puntualment, tot i atenent les indicacions de l’equip te cnic, els jugadors i jugadores que 
necessiten els seus serveis. 

La primera setmana de setembre començarem els entrenaments de pretemporada, en principi 

a l’Estadi Municipal. Es poden consultar els horaris a: www.basquetsueca.com/horaris2022-

2023  , 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. Anirem informant del dia exacte d’inici a les xarxes del club. 

La matrí cula inclou la primera mensualitat, despeses inicials de fitxes federatives i assegurança 

i altres despeses fixes del club, a me s d’un abonament per a assistir als partits del primer equip.  

Aquesta temporada el cost de la  matrí cula sera  de 

- Matrícula Bàsica: 50€, u nicament accessible pera als jugadors/es que ja formaven part del 
club la temporada passada i ja disposen del pack de roba d’entrenament i de joc. No 
s’incloura  cap peça de roba en aquesta matrí cula. 
 

- Matrícula Ampliada: 105€, per als jugadors que s’incorporaren en la segona fase de la 
temporada 2021/2022  i ja disposen de: samarreta reversible, pantalo  d’entrenament, i 
dessuadora.  Amb aquesta matrí cula es proveira  d’un pack de roba consistent en: 
• Samarreta d’escalfament 

• Equipació de joc, samarreta i pantaló. 
 

- Matrícula Completa: 150€ per als jugadors/es que s’incorporen nous aquesta temporada. 
Amb aquesta matrí cula es proveira  d’un pack de roba consistent en: 

• Samarreta reversible d’entrenament 

• Dessuadora amb caputxa 

• samarreta d’escalfament 

• Equipació de joc, samarreta i pantaló. 

 
- Matrícula Babys/Prebenjamins. Com a excepcio  aquestes categories que no competeixen 

tindran dos tipus de matrí cula: 
o Matrícula Bàsica: 50€, u nicament accessible pera als jugadors/es d’aquesta 

categoria que ja formaven part del club la temporada passada i ja disposen del pack 
de roba d’entrenament. No s’incloura  cap peça de roba en aquesta matrí cula. 

o Matricula pack entrenament: 100€, per als jugadors/es que s’incorporen nous 
aquesta temporada. Amb aquesta matrí cula es proveira  d’un pack de roba consistent 
en: 

▪ Samarreta reversible d’entrenament, i pantaló d’entrenament 

▪ Dessuadora amb caputxa 

http://www.basquetsueca.com/
http://www.basquetsueca.com/horaris2022-2023
http://www.basquetsueca.com/horaris2022-2023
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En tot cas, corren a càrrec del jugador/a l’adquisició del pantaló d’entrenament i la motxilla 

del club.  

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  obligato ria l’equipacio  

completa d’entrenament, i escalfament, així  com la motxilla oficial i l’equipacio  de joc en 

condicions adequades. E s per tant, responsabilitat de cada jugador/a que aquesta equipacio  

estiga en condicions durant tota la temporada. La renovacio  corre a ca rrec del jugador/a que 

deura  adquirir-la a la tenda ACTUAL ESPORT 

Carrer Sant Domènec, 47, 46410 Sueca, València 

Al cost de la Matrí cula s’aplicara  un descompte del 15% per cada germa  que realitze la 

inscripcio  al club. 

Es cobrara  durant la temporada una quota mensual que s’aplicara  en funcio  de la categoria del 

jugador seguint els segu ents criteris: 

Per al cobrament de la quota mensual  s’enviara  el rebut al 

compte a mes vençut, entre el 20-25 del mes e s 

OBLIGATO RIA la domiciliacio  banca ria.  En cas de devolucio  

de rebuts s'incrementara  el ca rrec 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 

En tot cas, per a formalitzar la matrí cula i la inscripcio  del jugador per a la temporada 

2022/2023 cal seguir les instruccions que es mostren a continuacio . 

 

Moltes gra cies pel vostre suport.    La Junta Directiva 

 

 

  

Quota Mensual: (S’aplica descompte 
del 15% 1er germà, 25% 2n germà -de 
major a menor):  
Júniors:                              35€ 
Cadets , Infantils:         30€ 
Benjamins, Alevins:       25€ 
Babys, Prebenjamins:   20€ 

http://www.basquetsueca.com/
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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/RnrwFjMsuZRqsNgk7   

2.- Rebreu un correu amb un document pdf adjunt amb el formulari emplenat, cal signar-

lo 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_Licencia_22_23_val.pdf 

 

Jugador: (nom del jugador) 

Data sol·licitud: (data actual) 

Categoria: (consultar l’any de naixement del 

jugador) 

Nom de l’equip: (escriure la Categoria del jugador + 

CB Sueca).  

Ex: Nom de l’equip: Infantil CB Sueca. 

Club: Club Bàsquet Sueca 

 

 

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) 

 

NOTES: 

1.- Tota la documentació s’ha d’enviar digitalitzada via correu electrònic, no s’arreplegarà 

cap documentació en paper. 

 

2.-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 

CATEGORIA ANY DE 
NAIXEMENT 

Babys 2017-2018 

Prebenjamí  2015-2016 

Benjamí  2013-2014 

Aleví  2011-2012 

Infantil 2009-2010 

Cadet 2007-2008 

Ju nior 2005-2006 

http://www.basquetsueca.com/
mailto:clubbasquetsueca@gmail.com
https://forms.gle/RnrwFjMsuZRqsNgk7
https://www.basquetsueca.com/sites/default/files/Solicitud_Licencia_22_23_val.pdf
mailto:clubbasquetsueca@gmail.com
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2.- PAGAMENT DE LA MATRÍCULA  

S’estableix per a la temporada 2022/2023 un cost de matrícula de: 

- Matrícula Básica: 50 € (no inclou cap peça de roba) 

- Matrícula ampliada: 105€ (inclou pack de joc i samarreta d’escalfament) 

- Matrícula completa: 150€ (amb pack de roba de joc i pack d’entrenament).  

- Matrícula Babys/Prebenjamins (pack entrenament): 100€ (inclou pack 

d’entrenament) 

 

Fer transferència al compte del club  de la quota de matrícula corresponent.  

Data límit del pagament: 10/09/2022. 

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 22/08/2022 

fins al 10/09/2022, 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, 

d’entre els dorsals disponibles. 

 

2. Durant el mes d’octubre, el Club Bàsquet Sueca, enviarà als jugadors/es de nova 

incorporació que estiguen al corrent del pagament de la matrícula el missatge/correu 

electrònic notificant-li quin dia pot ser recollit el pack de roba d’entrenament a les 

instal·lacions de ACTUAL ESPORT. 

 

 

http://www.basquetsueca.com/

