
Full d’inscripció 
TEMPORADA 2018/19C.B.  SANT FELIU

EQUIP 

Dades Jugador/a
NOM

COGNOMS

DATA NAIXEMENT DNI

NÚMERO TARGETA SANITARIA

DOMICILI

NÚMERO PIS PORTA

MUNICIPI CODI POSTAL

MÒVIL TELÈFON FIX

MAIL

NOM DEL PARE O TUTOR

DNI

SIGNATURA / AUTORITZACIÓ: 

NOM:
DNI: 

SIGNATURA

MÉS
INFORMACIÓ www.cbsantfeliu.cat 

Dades Pares o Tutor Legal

MÒVIL

MAIL

NOM DE LA MARE

DNI MÒVIL

MAIL

Dades Soci Tutor Legal del jugador
0DUTXHX�DPE�XQD�³;´�OD�SHUVRQD�ItVLFD�VREUH�OD�TXDO�YROHX�TXH�V¶H[SHGHL[L�HO�carnet de soci del Club 
Bàsquet Sant Feliu per la temporada 2018/19.

    PARE MARE AMBDÓS

Revisions Mèdiques
0DUTXHX�DPE�XQD�³;´�VL�UHQXQFLHX�D�SDVVDU�OD�UHYLVLy�PqGLFD�DPE�HOV�VHUYHLV�PqGLFV�SURSRVDWV�SHO�FOXE��/D�
UHYLVLy�PqGLFD�V¶KD�G¶DERQDU�DO�FHQWUH�FRQFHUWDW�HQ�HO�PRPHQW�GH�IHU�OD�UHYLVLy�

RENÚNCIA A PASSAR LA REVISIÓ MÈDICA

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS
0LWMDQoDQW�OD�VLJQDWXUD�GHO�SUHVHQW�GRFXPHQW�V¶DFFHSWHQ�OHV�QRUPHV��FRQGLFLRQV�L�SURFHGLPHQWV�GHO�%jV
-TXHW�%DVH�GHO�&OXE�%jVTXHW�Sant Feliu��UHÀH[DGHV�HQ�DTXHVW�GRFXPHQW�

NORMES, CONDICIONS I PROCEDIMENTS 
DEL BÀSQUET BASE DEL CLUB BÀSQUET 
SANT FELIU PER LA TEMPORADA 2018-2019
A - DADES ECONÒMIQUES

QUOTES GENERALS

ALTRES CONSIDERACIONS

REBUTS RETORNATS:�(Q�FDV�GH�UHWRUQDU�HOV�GHEXWV��HO�&OXE�FREUDUj�OHV�GHVSHVHV�GH�GHYROXFLy�

REITERACIÓ I ACUMULACIÓ DE REBUTS RETORNATS:�/D�UHLWHUDFLy�L�O¶DFXPXODFLy�GH�UHEXWV�QR� 
SDJDWV�R�UHWRUQDWV��SRGHQ�FRQVWLWXLU�PRWLX�SHU�QR�SRGHU�SDUWLFLSDU�GH�O¶DFWLYLWDW��(O�&OXE�FRPXQLFDUj� 
DOV�SDUHV�R�WXWRUV�OHJDOV�OD�PHVXUD�DFRUGDGD�

LESIÓ D’UN JUGADOR/A:�(Q�FDV�GH�OHVLy�G¶XQ�MXJDGRU�D�TXH�OD�UHFXSHUDFLy�HVWLPDGD�VLJXL�LQIHULURU� 
D�XQ� WULPHVWUH�� HO�&OXE�VHJXLUj�JLUDQW� OHV�TXRWHV�FRUUHVSRQHQWV��(Q�HO� VXSzVLW� TXH� OD� UHFXSHUDFLy� 
HVWLPDGD�VLJXL�VXSHULRU�D�XQ�WULPHVWUH��SUqYLD�SHWLFLy�GHOV�3DUHV�R�WXWRU�OHJDO��OD�-XQWD�'LUHFWLYD�GHO� 
&OXE�HVWXGLDUj�FDGD�FDV�GH�IRUPD�SDUWLFXODU�

LOTERIA:��$�SDUWLU�GHO�PHV�G¶RFWXEUH��V¶HQWUHJDUj�D�WRWV�HOV�MXJDGRUV�HV�GH�OD�EDVH�OHV�EXWOOHWHV�GH�OD� 
/RWHULD�GH�1DGDO�GHO�&OXE��6L�QR�V¶HIHFWXD�HO�SDJDPHQW�HQ�HIHFWLX�GXUDQW�HOV�SULPHUV����GLHV�GHO�PHV� 
GH�GHVHPEUH�HV�SURFHGLUj�D�JLUDU�SHO�%DQF�O¶LPSRUW�GH�OD�ORWHULD�

SANCIONS:�4XDOVHYRO�VDQFLy�IHGHUDWLYD�TXH�VLJXL�LPSXWDEOH�DO�MXJDGRU�D�VHUj�UHSHUFXWLGD�PLWMDQoDQW�UHEXW�EDQFDUL�D�OD�IDPtOLD�FRUUHVSRQHQW�

B - BAIXA DE JUGADORS/ES
COMUNICACIÓ.�/D�FRPXQLFDFLy�GH�OHV�EDL[HV�GHOV�MXJDGRUV�V¶KD�GH�IHU�PLWMDoDQW�FRUUHX�HOHFWURQLF�HQYLDW�SHOV�3DUHV�R�7XWRU�/HJDO�GHO�-XJDGRU�D�O¶DGUHoD�FEsantfeliu#gmail�Fom

EFECTIVITAT.�8Q�FRS�FRPXQLFDGD�OD�EDL[D�GHO�MXJDGRU��HO�-XJDGRU�SDJDUj�OD�TXRWD�FRUUHVSRQHQW.

C - DESPLAÇAMENT DE JUGADORS/ES

6HPSUH�L�TXDQ�HOV�3DUHV�R�7XWRU�OHJDO�QR�FRPXQLTXLQ�HO�FRQWUDUL��DPE�OD�VLJQDWXUD�GHO�SUHVHQW�GRFX-P 
HQW�V¶DXWRULW]D��D�UHDOLW]DU�GHVSODoDPHQWV�DPE�HO�FRW[H�GHOV�HQWUHQDGRUV�HV�R�PHPEUHV�GHO�6WDII� 
7qFQLF�GHO�&OXE�%jVTXHW�Sant Feliu��3HU�QR�DXWRULW]DU�D�DTXHVW�VHUYHL�SRGHQ�GLULJLU�VH�D�OD�PDWHL[D� 
GLUHFFLy�GH�HPDLO��cbsantfeliu@gmail.com

.

FITXA JUGADOR/A 
TEMPORADA 2018-2019

(*) L´alta de soci és obligatòria segons els estatuts del club per participar 
en les activitats organitzades pel mateix i és obligatòria l´alta com a soci   
d´un tutor per jugador menor d´edat.

FORMA DE PAGAMENT

- Quota de soci esportiu/ de ple dret segons correspongui.
- Inscripció a la Federació Catalana de Bàsquet i Assegurança esportiva.
- Arbitratges, taules i utilització d´equipaments del club.
- Entrenadors i tècnics.
- Entrenaments fins al 15/06/2019.

La preinscripció es  girarà  a  la  C/C  facilitada,  en  les  dates  
indicades a 1 de Juliol de 2018
1a. quota es girarà a 01/09/2018
2a. quota es girarà a 01/11/2018. 3a. quota es girarà a 01/01/2019.

Per escoleta i germans/es es farà un únic cobrament a 01/10/2018

El preu de l´activitat inclou  les següents despeses i serveis:

Per els jugadors es faran quatre quotes de 80€ tal com s´expliquen a 
continuació:



Domiciliació Bancària
SEPA

C.B. SANT FELIU

Dades del Creditor

MÉS
INFORMACIÓ www.cbsantfeliu.cat 

ORDRE DE  DOMICILIACIÓ 
BANCARIA  

NOM ENTITAT BANCÀRIA

A NOM DE:

Codi IBAN 1~P��(QWLWDW� 2¿FLQD DC 1~P��&RPSWH�

NOM:   CLUB BÀSQUET SANT FELIU

IDENTIFICACIÓ:   G17275116

ADREÇA:   CARRER CALLAO S/N (Pavelló de La Corxera)

MUNICIPI: SANT FELIU DE GUÍXOLS CODI POSTAL: 17220

0LWMDQoDQW�OD�VLJQDWXUD�G¶DTXHVWD�RUGUH�GH�GRPLFLOLDFLy�HO�GHXWRU�DXWRULW]D�D��$��&/8%�%¬648(7�SANT FELIU�� 
D�HQYLDU�LQVWUXFFLRQV�D�OD�HQWLWDW�GHO�GHXWRU�SHU�D�FDUUHJDU�HQ�HO�VHX�FRPSWH��L��%��D�OD�HQWLWDW�SHU�D�HIHFWXDU� 
FjUUHFV�HQ�HO�VHX�FRPSWH�VHJXLQW�OHV�LQVWUXFFLRQV�GH�&/8%�BÀSQUETSANTFELIU��&RP�D�SDUW�GHOV�VHXV�GUHWV� 
�HO�GHXWRU�HVWj�OHJLWLPLWDW�DO�UHHPERUVDPHQW�SHU�OD�VHYD�HQWLWDW�HQ�HOV�WHUPHV�L�FRQGLFLRQV�GH�FRQWUDFWH�VXEVFULW�SHU� 
OD�PDWHL[D��/D�VROāOLFLWXG�GH�UHHPERUVDPHQW�V¶KDXUj�G¶HIHFWXDU�GLQV�GH�OHV�YXLW�VHWPDQHV�TXH�VHJXHL[HQ�D�OD� 
GDWD�GHO�FjUUHF�HQ�FRPSWH��3RW�REWHQLU�LQIRUPDFLy�DGGLFLRQDO�VREUH�HOV�VHXV�GUHWV�HQ�OD�VHYD�HQWLWDW�¿QDQFHUD�

Dades del Deutor

NOM: 

DNI:  

ADREÇA:  

MUNICIPI: CODI POSTAL: 

Dades Compte

TIPUS DE PAGAMENT PERIÓDIC

Pagament

ÚNIC

SIGNATURA DEL DEUTOR

SIGNATURA

DATA:  

TRANSFERÈNCIA  BANCÀRIA Dades del Creditor
NOM:   CLUB BÀSQUET SANT FELIU

Dades Compte

NOM ENTITAT BANCÀRIA

Dades Compte

Banc de sabadell
ES 34 0081 0128 1800 0120 2127

Important: Posar nom del jugador al concepte.

En cas de optar per transferència bancàcaria la totalitat de la quota haurà de 
ser satisfeta a 30 d´octubre de 2018.



NORMES DE PARTICIPACIOC.B. SANT FELIU

MÉS
INFORMACIÓ www.cbsantfeliu.cat 

1. És obligatòria l’assistència a tots els entrenaments programats, i  també als partits dels caps de setmana.
2. Els jugadors seran incorporats als equips, en funció de las necessitats del club, l’edat i les seves capacitats físiques i
tècniques que determinaran l’equip tècnic del club.
3. En els entrenaments i en els partits s’han de complir correctament les normes que estableix el REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.
4. És obligatori per a tots els jugadors < 18 anys ser socis del Club. Els jugadors majors d’edat, també tindran aquesta obligatorietat, per 
d’aquesta manera tindre veu en les assemblees convocades per l’Entitat.
5. És igualment obligatori, per el pare/tutor de tots el jugadors del club menors d’edat, ser socis d’aquest, tenint d’aquesta forma veu i vot, en 
les assemblees convocades per  l’entitat.
6. Tots  els  jugadors  han  d’estar  correctament  uniformats,  inclòs  xandall.
7. Els pares/tutors, en tot moment, han de donar suport als fills participant, en la mesura de les seves possibilitats, en las activitats i 
necessitats del club.
8. Recomanem  als  pares/tutors  que  no  prohibeixin  l’activitat  esportiva  com  a  mesura  de  càstig,  ja  que  amb aquesta actitud es 
perjudica l’esquema de l’equip.
9. Es obligada la inscripció   a la Federació Catalana de Bàsquet, assistir als entrenaments fins al 15 de juny de 2019 i a fer-se de manera 
particular una revisió mèdica (caldrà aportar el certificat mèdic per fitxar).
10. Els  jugadors  s’esforçaran  i  es  concentraran  al  màxim  en  els  entrenaments  i  partits.  No  us  oblideu  mai  del compromís que 
heu pres al començament de la temporada amb els vostres companys i amb l’entrenador/a.
11. L’assistència als entrenaments i als partits és obligatòria.
12. En el cas que algun jugador no pugui venir a l’entrenament o partit s’haurà d’avisar amb temps a l’entrenador/a.
13. Arribar a l’hora marcada per l’entrenador/a, tant als entrenaments com als partits. La puntualitat es bàsica per a un bon  funcionament 
general.
14. Està  prohibit  agafar  pilotes  quan  no  s’està  entrenant  o  jugant.  En  cas  que  estigueu  esperant  que  comenci l’entrenament, heu 
d’esperar a les graderies.
15. Tots els jugadors de l’equip es mostraran respecte entre ells i cap a l’entrenador/a.
16. Els components de la plantilla només podran marxar de l’entrenament, momentàniament o definitivament, amb el permís de 
l’entrenador.
17. Els jugadors lesionats haurien d’anar als partits, excepte quan l’entrenador/a les doni permís per a no fer-ho.
18. És  obligatori  dutxar-se  una  vegada  s’hagi  acabat  l’entrenament  o  partit.  L’estada  als  vestuaris  serà  de  15 minuts com a 
màxim.
19. Cada  entrenador/a  pot  incorporar  normes  pròpies  en  l’equip  sempre  que  siguin  acceptades  per   la  junta directiva.
20. Queda totalment prohibit l´utilització de dispositius de gravació d´imatges dins dels vestidors.
21. En  els  partits  que  es  juguin  fora  es  quedarà  en  un  punt  de  partida  assignat  per  l’entrenador/a  (en  casos especials 
l’entrenador/a pot permetre que algun jugador vagi directament al camp).
22. Ésser respectuosos amb els àrbitres i amb l’equip contrari. Mostrarem en tot moment educació, sobretot quan pugui  haver  més  
tensió (aixecar  la  mà  quan  faig  una  falta,  donar  la  mà  a  l’equip  contrari  al  final  del  partit malgrat haver perdut).
23. Les   sancions  econòmiques  que   imposi  la  Federació   Catalana  com   a  conseqüència  del   comportament inadequat d’un 
jugador/s en un partit, correran a càrrec del jugador/s culpables.
24. L’entrenador/a és l’única persona que pot dirigir-se a l’àrbitre amb respecte.
25. Hem d’estar concentrats en el partit i escoltar únicament a l’entrenador/a i als companys, i no els possibles comentaris que es facin 
des de la graderia.
26. Mostrar una actitud positiva des de la banqueta, ja que seguiu sent jugadors de l’equip. Animar als vostres companys, ajudar-los des 
de la banqueta perquè no cometin errors.
27. Quan   un  jugador  sigui  convocat   per  a  jugar  o   entrenar  amb  un   altre  equip  del  club,   haurà  d’anar  a l’entrenament/partit 
de la mateixa forma que si anés al del seu equip.
28. Els jugadors estaran sotmesos al RÈGIM DISCIPLINARI     del club, el qual recull les sancions que es poden imposar, podent arribar a 
l’exclusió de l’activitat. Si es produís aquest fet no seria retornada la part proporcional de la quota.
29. El  club,  amb  l’autorització  signada  per  pares  o  tutors,  podrà  disposar  i  publicar  fotografies  i  imatges  en qualsevol tipus de 
suport on apareguin els seu/s fill/s i aquest/s sigui/n clarament identificables (per revistes del club, pàgina web, àlbums…). En cas de no 
estar-hi d’acord, a part de no signar l’autorització, caldrà posar-se en contacte amb el club abans de que comenci la temporada.
30. La junta es reserva el dret de modificar el Reglament de Règim Intern quan ho consideri necessari. 

Els  sotasignats,  després  de  llegir  aquestes  NORMES  DE  PARTICIPACIÓ  i  el  REGLAMENT  DE  RÈGIM INTERN de 
l’entitat, les accepten i, conseqüentment, col·laboren amb l’entitat perquè s’apliquin.  

Data i signatura pare, mare o tutor. Signatura jugador/s.



INSCRIPCIÓ
Temporada 2017-2018CB SANT FELIU

DOCUMENT PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES  DE CARÀCTER PERSONAL (RGPD 2016/679):

RESPONSABLE (del tractament): CLUB BÀSQUET SANT FELIU DE GUÍXOLS, CIF G-17275116,
C/ CALLAO, S/N. 17220-Sant Feliu de Guíxols (Girona).

FINALITATS: gestionar la participació del nen/a, jugador/a en les activitats de organitzades pel CB Sant Feliu.

LEGITIMACIÓ: execució adequada del servei que ens encarregueu, i per a les finalitats següents, el consentiment.

ALTRES FINALITATS: a més, signant el document següent ,presteu el vostre consentiment exprés per al tractament de les dades descrites a continuació:
Comunicar dades a la Federació Catalana de Bàsquet, com a organitzador de les competicions federades.
Publicar imatges d’activitats  que organitzem i impartim a espais de comunicació propis (blogs, web), xarxes socials i revistes editades per  el CB Sant Feliu amb la finalitat de mantenir-vos 
informats il·lustrant aquests esdeveniments. 
El CB Sant Feliu obtingui imatges d’aquests esdeveniments per arxiu propi o per promoció.

DESTINATARIS: les entitats bancàries per al cobrament de la quota corresponent, la FCBQ i, si és el cas, les exigides per llei.

CONSERVACIÓ: mentre es puguin derivar responsabilitats de la prestació del servei, amb l’excepció d’altres obligacions legals.

DRETS: Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de dades, adreçant un escrit acompanyat de document que acrediti la vostra identitat o bé interposant 
reclamació davant l’Autoritat de Control.

En inscriure el vostre fill autoritzeu que participi en les activitats programades que comportin desplaçar-se, incloses les sortides que suposin banyar-se a la piscina o a la platja, i/o pernoctar 

fora de casa.

Acceptat i conforme íntegrament:
Nom del Pare/mare, representant legal:
Signatura:

El jugador/a accepta l´autorització: 
(Només per major de 14 anys)
Signatura:
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