
    CLUB BÀSQUET CERDANYOLA                           
Full de preinscripció i alta soci temporada 2019-20 

 
ANUNCI: AQUESTA TEMPORADA HI HA CANVI D'EQUIPACIÓ 
NOVETAT: SECRETARIA OBERTA DIMARTS I DIJOUS DE 18:00h a 20:00h. Telf.  93.591.04.38  ESTHER 
 
DADES DEL JUGADOR I GERMANS (en el seu cas): 
 
Jugador            : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDNI. : xxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Adreça              : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Població: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CP : xxxxxxxx  
 
Data naixement: xxxx-xx--------xxxxx Tel.: xxxxx..xxx--..---xxxx mòbil: xxxxxxxx.......x-----xx  
 
TSI (número de targeta sanitària): _______ ____________________ Em@il : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............ 
    (4 lletres i 10 números) 
Germà              : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xx....xxxxxDNI. : xxxxxxxxxxxxxx.  
 
Data naixement: xxxxxxxx..........xxx TeL.: xxxxxxxx..............xx mòbil: xxxxxxxxx................... 
 
TSI (número de targeta sanitària): xxxxxxxxxxxxxxxxxx...................... Em@il : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ............ 
    (4 lletres i 10 números) 
Germà en l’Escola :    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDNI. : xxxxxxxxxxxxxxxx.  
  
Data naixement: xxxxxxxxxx.........x Tel.: xxxxxxxxx............xxx mòbil:....................................  
 
TSI (número de targeta sanitària): ___________________________ Em@il : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx....xxxxxx.......... 
    (4 lletres i 10 números) 
 
C A T E G O R I A : SÈNIOR-SOTS 25             CADET    (anys 2004-05)            MINI         (anys 2008-09)           
( Previsió. Marcar )        SOTS 21                            INFANTIL    (any 2006)              PREMINI  (anys 2010-11)   
                                      JÚNIOR (anys 2002-03)       PREINFANTIL (any 2007)          ESCOLA  (del 2012 endavant) 
 
DADES DEL TUTOR-SOCI NUMERARI: 
 
Nom i cognoms : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDNI. : xxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Adreça              : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Població: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CP : xxxxxxxx 
  
Tel.: xxxxxxxxx......... xMòbil: xxxxxxx........xx...xx Em@il :xxxxxx.xxx.....................................xxxxxxxxxxxxxxx........x 

NORMES DE PARTICIPACIÓ (Important llegir abans de signar el full) 

1. És obligatòria l’assistència a tots els entrenaments programats, i  també als partits dels caps de setmana.   
2. Un cop formalitzada la preinscripció (210€) com a màxim el 21 DE JUNY DE 2019, el jugador es 

compromet a jugar i a pagar (segons els terminis fixats pel club) tota la temporada 2019-20. DE NO 
FORMALITZAR-SE LA PREINSCRIPCIÓ abans del 21 DE JUNY DE 2019, EL CLUB NO RESERVARÀ LA 
PLAÇA. Com la preinscripció comença abans que l’assignació dels equips, el club retornarà el valor de 
la preinscripció si els jugadors o tutors, no estiguessin d’acord (amb l’assignació) i volguessin marxar 
del club.          

3. 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. 

4. En els entrenaments i en els partits s’han de complir correctament les normes que estableix el REGLAMENT 
DE RÈGIM INTERN adjunt. 

5. És obligatori per a tots els jugadors menors de 18 anys el ser socis del Club. Els jugadors majors d’edat, també 
tindran aquesta obligatorietat, per tindre veu i vot en les assemblees convocades per l’Entitat. 

6. 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. 

7. Tots els jugadors han d’estar correctament uniformats, inclòs xandall. Punt de venda oficial a ESPORTS 
CREUS, c/ Nou, cantonada amb el c/ Anselm Clavé de Ripollet. Aquest any es canvia l’equipació. 

8. 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. 

9. 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. 
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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (Important llegir abans de signar el full) 

1. Es obligada la inscripció a la Federació Catalana de Bàsquet, assistir als entrenaments fins al 30 de juny de 2020 i a fer-se 
de manera particular una revisió mèdica (caldrà aportar el certificat mèdic per fitxar). 

2. 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.   

3. L’assistència als entrenaments i als partits és obligatòria.  
4. En el cas que algun jugador no pugui venir a l’entrenament o partit s’haurà d’avisar al amb temps a l’entrenador/a. 
5. Quedaran suspesos tots els entrenaments en que l'entrenador disposi de 7 o menys jugadors, fet inadmissible i que 

serà motiu d’investigació i justificació als Coordinadors i en el seu cas davant del Comitè de Disciplina.  
6. 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. 
7. 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. 
8. Tots els jugadors de l’equip es mostraran respecte entre ells i cap a l’entrenador/a. 
9. Els components de la plantilla només podran marxar de l’entrenament, momentàniament o definitivament, amb el permís de 

l’entrenador/a. 
10. Els jugadors lesionats haurien d’anar als partits, excepte quan l’entrenador/a les doni permís per a no fer-ho. 
11. És obligatori dutxar-se una vegada s’hagi acabat l’entrenament o partit. L’estada als vestuaris serà de 15 minuts com a 

màxim. 
12. S’ha de fer un bon ús del material i de les instal·lacions, així com respectar les normes dins les mateixes (no escopir a la 

pista, no penjar-se de les cistelles, comportar-se correctament en els vestuaris…). Vosaltres sou els primers interessats en 
que es mantingui el bon estat de les instal·lacions. 

13. Heu de recollir pilotes i material al finalitzar l’entrenament i col·locar-les en un lloc controlat durant el mateix. 
14. La vestimenta de joc és únicament per als partits, per tant no es podrà entrenar amb ella. 
15. Cada entrenador/a pot incorporar normes pròpies en l’equip sempre que siguin acceptades per la Dirección Tècnica o en la 

seva absència per la Coordinació del Club. 
16. 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). 
17. 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).      
18. 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 sancionat. 
19. L’entrenador/a és l’única persona que pot dirigir-se a l’àrbitre amb respecte. 
20. 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. 
21. 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. 
22. 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.      
23. Els jugadors estan obligats, des de la categoria infantil fins a júnior de 2n any, a actuar com a auxiliar de taula d'un partit 

quan aquests siguin convocats pel Club, tenint l’obligació de presentar-se trenta minuts abans d’inici del partit.  
24. El jugador majors de 18 anys i en el cas del menors de 18 any el tutor/a, col·laboraran a la venda de 20 números de 

loteria de Nadal, de 3€ la butlleta. 
25. La Taxa Federativa per Asistencia Mèdica, serà a càrrec del jugador o tutor. Actualment són 20€ per atenció per 

Urgències i de 8€ per atenció Ambulatòria.  
26. 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. 
27. 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 (setembre).   

28. 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.  
 * (Obligatori)                * (Obligatori)   
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1.- Modalitats de pagaments per temporada: 
 

Concepte Quota Quota Soci Quota Soci TOTAL
Inscripció Jugador (*) Tutor (*)

Jugador menor 18 anys 580 € 40 € 40 € 660 €
Jugador de l'Escola 475 € 40 € 40 € 555 €
Jugador igual o major 18 anys 580 € 40 € * 620 €
Germà que no és de l'Escola 560 € 40 € * 600 €
Germà que és de l'Escola 440 € 40 € * 480 €  
(*) L’alta de soci és obligatòria segons l’article 6, punts 4 i 5 dels estatuts del club per participar a les activitats organitzades pel mateix i segons 
acord de l’Assemblea Ordinària de data 20-12-2007, és obligatòria l’alta d’un soci tutor per jugador menor d’edat.  
 
2.- Forma de Pagament: 
 

Concepte Preinscripció 1a Quota 2a Quota 3a Quota TOTAL
Jugador menor 18 anys 210 € 150 € 150 € 150 € 660 €
Jugador de l'Escola 210 € 115 € 115 € 115 € 555 €
Jugador igual o major 18 anys 210 € 150 € 150 € 110 € 620 €
Germà que no és de l'Escola 210 € 130 € 130 € 130 € 600 €
Germà que és de l'Escola 210 € 90 € 90 € 90 € 480 €  
 
a) Preinscripció (data màxima entrega 21-06-19)   
Cal enviar al Mail del Club cbcerdanyolabasquet@gmail.com la següent documentació que se entregarà a mà o 
que es pot descarregar de la nostra Web (www.cerdanyolabasquet.com): 

• Els fulls adjunts, correctament emplenats, signats i amb el correu electrònic i telèfons fàcilment llegibles. 
Es recomana guardar una copia dels documents de la preinscripció. 

• 1 Fotografia color. 
• Fotocòpia color del DNI i en cas de no tindre, Passaport o Llibre de Família. 
• Certificat Mèdic Esportiu 

Aquesta documentació es té que escanejar i enviar amb 4 fitxers diferenciats i moments diferents: 
Fitxer 1: Els impresos de preinscripció + justificant transferència 210€ (indicant nom i cognom jugador) 
              c/c:  ES51-0081-0078-2700-0114-1024  
Fitxer 2: DNI o llibre de família, i fotografia. 
Fitxer 3: Sol·licitud de fitxa que enviarà el Club quan rebi el fitxer 1 i 2 
Fitxer 4: Certificat mèdic, una vegada passada la revisió i abans del 28-6-19 
En el moment de rebre els documents de la preinscripció (Fitxer 1) correctament emplenats escanejat al mail 
“cbcerdanyolabasquet@gmail.com” el club enviarà per mail, la sol·licitud de la Llicència Federativa. Aquests 
document correctament signats, pels pares (si es menor de 18 anys) i jugador, i el certificat mèdic amb segell i 
signatura del metge, es retornaran al club per tramitar la fitxa federativa abans del 21-6-2019 i 28-6-2019 
respectivament. El CERTIFICAT MÉDIC ESPORTIU es pot realitzar a l’entitat patrocinadora “CENTRO MEDICO 
PARA CONDUCTORES” al carrer Torrent 2, darrera de l’església, cost 23€ i tel. 93.692.86.04 
b)   1a quota (data 31-10-19), 2a quota (data 31-12-19) i 3a quota (data 28-02-20) 
Es giraran a la C/C facilitada, en les dates indicades. En cas de que els rebuts siguin retornats, prèvia gestió 
personal, es tornaran a girar afegint-hi les despeses de devolució. 
 
3.- El preu de l’activitat inclou les següents despeses i serveis: 

• Quota de soci aspirant / numerari segons correspongui (*). 
• Inscripció a la Federació Catalana de Bàsquet i Assegurança esportiva 
• Entrenadors, Coordinadors i Director Esportiu . 
• Arbitratges dels partits jugats a camp propi i utilització pistes, PEM Guiera, Buïgas, Serraparera i Flor de 

Maig. Entrenaments fins al 30 de Juny de 2020. 
 

AUTORIZACIÓ PER A LES DOMICILIACIONS  BANCÀRIES:  (Dades del titular del compte)  

Nom i cognoms :………………………………………………………………………..........…. DNI.:………………………… 
 
Adreça:……………………………………………....…................Població:………………………............. CP : ……………. 

* (Obligatori)   
AUTORITZO i SIGNO 
(titular del compte) 
Data:  
 
 
 
 
 
 
        

 
NUMERO DE COMPTE:     ES __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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4.-  Loteria de Nadal (**):  Numero  87.549   
Cada jugador major de 18 any o en cas de ser menor, el tutor/a, col·laborarà en la venda de 20 butlletes de 3€. 
 Es juga el 80 % de l’import.  
 
 
 
OBSERVACIONS: (Feu constar qualsevol observació sobre problemes físics, psíquics, mèdics, al·lèrgics, etc.) 

…………………....…....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................... 

 

CLINICA DENTAL VIRGEN DEL PILAR en col·laboració amb el CLUB BÀSQUET CERDANYOLA ofereix durant 
aquest any 2019-20 a tots els socis del club GRATUÏTAMENT, una revisió, una higiene dental i una fluorització  i per 
només 20€ la realització d’un protector bucal, amb la seva capsa especial per guardar i preservar el protector (tot mostrant el 
carnet de soci i el DNI). També un 25% de descompte en qualsevol tractament. Adreça: carrer de l'Església 1 
(Cerdanyola Vallès) – Tel. 93.692.51.08 – www.clinicapilar.com 

 

 

AUTORITZACIÓ PER DESPLAÇAMENTS (menors de 18 anys) 

En ................................................................................................................................. autoritzo que el meu/s fill/s 
 
........................................................................................................................................................................................ 
es desplaci/n en cotxe d’altres acompanyants, autocar o transport públic per assistir a les competicions esportives 
oficials i amistoses, i me’n faig totalment responsable. 
 
         
 
 
 
 
 

 
Data i signatura del pare, mare o tutor/a 

 
 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES - AUTORITZACIÓ DEL DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el 
sol·licitant reconeix ser informat de l’existència d’un fitxer informatitzat de dades de caràcter personal del que és 
responsable el club, entitat davant el qual podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
proporcionant-ne les dades com a condició indispensable per a l’accés a la condició de soci i atorgant 
expressament el seu consentiment perquè els mateixos siguin incorporats al fitxer i tractats informàticament per als 
fins legítims de l’activitat del club.  

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 
de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la junta d’aquest club demana 
el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies i imatges en qualsevol tipus de suport on 
apareguin els seu/s fill/s i aquest/s sigui/n clarament identificables 
 
Em dono per assabentat de l’existència d’un fitxer informatitzat i consento al CB Cerdanyola,  per poder publicar 
fotografies i imatges en qualsevol tipus de suport on apareguin el/s meu/s fill/s i aquest/s sigui/n clarament 
identificables.           
 
 
 
 
 
 

 
Data i signatura del pare, mare, jugador o tutor/a 
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