
nR6ENrorn Temporada 2022 -2023
Ctra. Vilmssar, s/n 93 797 m 51

08310 ARGENIONA (Barcelona)
NIF 662028691

Butlletí d'inscripció nous Escola Bàsquet Soci:
DADES DEL JUGADOR:

Cognoms: Nom:

Núm. TSI.NIF/DNI:
(Targeta Sanitària Individual)

Data i lloc de naixement:

Nom pare: Nom mare

Domicili:

Població i Codi postal:

Telêfons.

e-mail:

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Titular del compte: NIF/DNI:

Ranunniununiuunn•nnnuo

Entitat Oficina DC Núm. de com te

Quotes Jugadors Temporada 2022-2023: (Bonificades segons forma de pagament)

Inscripció temporada
9 quotes mensuals de 40€ (1)
Total temporada

Nota
(1) La bonificació s'aplica sobre les quotes.
Formes de paqament

No bonificada 
47,00

360 oo
407,00 €

Bonificada 1 
47,00

356 40
403,40C

Bonificada 2,5%
47,00

351 oo
398,00 €

S'estableixen tres modalitats de pagament segons diferents bonificacions que es relacionen:

Modalitat

Un sol pagament al octubre 2022 pel total resta quotes de la 398,00 €1

tem rada 2,50%

Dos pagaments un de 225,20 E, al octubre -22 i un altre de
2 € al febrer-23 403,40 ,0%)178,20 

Pagament inicial 87,00 € al octubre 22 i 8 quotes mensuals
3 407,00 € (0%)

de 40,00 € d'novembre-22 a -un -23

Modalitat 1 i primer pagament de les modalitats 2 i 3 seran ingressades el mes de setembre-21
per transferencia bancaria en el compte del C.B. Argentona en Caixabank ES37 2100 8455
4213 0038 6231. O be a la Secretaria del Club.
La resta (el seqon paqament de la modalitat 2 corresponent al mes de febrer-22 i els 8
restants de la modalitat 3 d'novembre 22 al iunv-23 mitjançant la domiciliació bancària,
que es giraran dintre dels 10 primers dies de cada mes.



Vestuari

1) El xandall i la bossa d'esports en aquesta categoria és opcional.

2) La roba de joc (samarreta i pantaló) la lliurarà el Club, i un cop acabada la temporada
s'ha de retornar.

La formalització d'aquesta Inscripció compromet, al jugador, al pagament de la quota fixada
per a tota la temporada 21-22, que compren des del moment de la inscripció, al octubre del
2021, fins al 30 de juny del 2022, en la forma i terminis marcats al dors d'aquest document
Així mateix, cada jugador, coHaborarà en les campanyes económiques que s'organitzin amb
la finalitat de recaptar fons per a l'assoliment dels objectius socials de l'Entitat

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR EN EL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ

Butlletí d'inscripció emplenat i signat
Resguard d'ingrés
Fotocópia del NIF(DNI), en cas de tenir-lo.
Fotocópia de la Targeta Sanitària Individual (Seguretat Social)
Una fotografies en format carnet

Durant la temporada 2022-2023 el Club Bàsquet Argentona pot prendre imatges de les
activitats per a publicar-les en xarxes socials, web, o altres. En el cas que els jugadors tinguin
interés en preservar la seva imatge (Llei orgánica 3/2018,de 5 de desembre, de Protecció de
Dades i garantia dels drets digitals), us demanem que ho comuniqueu per escrit

El jugadors queden informats i donen el seu consentiment per tal que les seves dades
personals s'incorporin al corresponent fitxer de dades propietat del CBA, autoritzant a aquest
el tractament de les mateixes per a la seva utilització en relació al desenvolupament i
execució de les nostres activitats i serveis del Club, dins la forma i limitacions de la "Llei
Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, sobre Protecció de Dades i garantia dels drets digitals"
Els jugador queda informat sobre els seus drets d'accés, de les seves dades personals.

Segons el que s'ha exposat, signen la present, a Argentona, de 2022

El jugador

Signat
DNI

Secretaria
Griselda

El pare/mare o tutor

Signat
DNI

Horari: 17.00 a 20.00 h
Dilluns, Dimecres i Divendres


