
Inscripció 2019-2020 

Enguany la inscripció es realitzarà a través d’un formulari que trobareu al web del club: 

http://basquetribes.org/inscripcio-2019-2020/ 

  

Equips i categories 

Junts en Acció 

Consell Comarcal: 

● Escola: 2012 i posteriors 

● Benjamí: 2010-2011 

● Alevi Femení: 2008-2009 

Federació Catalana de Bàsquet: 

● Mini Masculí Federat: 2008-2009 

● Infantil Masculí Federat: 2006-2007 

● Infantil Femení Federat: 2006-2007 

● Cadet Femení Federat: 2004-2005 

● Cadet Masculí Federat: 2004-2005 

● Júnior Masculí Federat: 2002-2003 

● Sènior Masculí Territorial: 2001 i posteriors 

● Sènior Masculí 1a Catalana: 2001 i posteriors 

 

Els jugadors d’equips federats amb el certificat mèdic caducat que no hagin passat la revisió 

mèdica obligatòria al juliol, hauran de passar-la el 20 de setembre.  

Qualsevol dubte a l’hora d’inscriure els jugadors i jugadores serà resolt a través de l’adreça 

electrònica basquetribes@gmail.com 

 

Preus i forma de pagament 

 

 Equips Federats Consell Esportiu Escola de Bàsquet 
Inscripció 5 quotes Inscripció 5 quotes 3 Pagaments trimestrals 

1r germà/na 170,00 € 4x60€+1x35€ 125,00 € 4x35€+1x35€ Octubre, Gener i Abril:  
80€ 

2n germà/na 150,00 € 4x50€+1x35€ 105,00 € 4x30€+1x35€ Octubre 70€, Gener i 
Abril 67,5€ 

3r germà/na 110,00 € 4x40€+1x35€ 65,00 € 4x20€+1x35€ Octubre, Gener i Abril 
49€ 

Quota soci 
familiar 35,00 € 35,00 € 35,00 € 

1 
 

http://basquetribes.org/inscripcio-2019-2020/
mailto:basquetribes@gmail.com


 

• Inscripció: La inscripció s’ha d’abonar al següent número de compte corrent mitjançant 

transferència bancària abans de l’1 de setembre: ES63 0081 0092 1100 0125 9426 

• Pagament de les quotes: els pagaments fraccionats de les quotes seran carregats per 

domiciliació bancària  per part del Bàsquet Ribes en els mesos indicats en el calendari de la 

pàgina següent. 

• En cas de devolució d’algun rebut es sumarà a la quota pendent els 3€ que el banc carrega al 

club.  

• El club no acceptarà cap pagament en efectiu. 

 

Calendari de pagaments 

 

 Data de 
Pagament 

Mode de 
pagament 

Inscripció Abans de l’1 de 
setembre  Transferència 

1r pagament  
10 de octubre 

 
DOMICILIACIÓ 
BANCÀRIA 

Escola: 1r 
trimestre 

2n pagament 10 de novembre DOMICILIACIÓ 
BANCÀRIA 

Quota soci 
familiar 10 de desembre  DOMICILIACIÓ 

BANCÀRIA 
3r pagament  

10 de gener 

 
DOMICILIACIÓ 
BANCÀRIA 

Escola: 2n 
trimestre 

4t pagament 10 de febrer DOMICILIACIÓ 
BANCÀRIA 

5è pagament 10 de març DOMICILIACIÓ 
BANCÀRIA 

Escola: 3r 
trimestre 10 d’abril DOMICILIACIÓ 

BANCÀRIA 
 

Què necessito fer per inscriure’m?  

1. Llegir el present document.  

2. Omplir el formulari d’inscripció del Bàsquet Ribes que trobareu a l’enllaç següent: 

http://basquetribes.org/inscripcio-2019-2020/ 

3. Fer el pagament de la inscripció al compte ES63 0081 0092 1100 0125 9426 

4. Enviar per correu electrònic a la direcció basquetribes@gmail.com la documentació següent, 

tot indicant a l’assumpte del missatge el nom del jugador/a: 

a. Una foto de carnet del jugador/a. 
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b. Una còpia escanejada en format imatge de la targeta sanitària del CatSalut. 

c. Una còpia escanejada del DNI, si el jugador/a en té. 

d. Còpia escanejada del justificant de la transferència del pagament de la inscripció. 

Data límit per iniciar aquest procés: 1 de setembre de 2019. 

Un cop formalitzada la inscripció, tots els jugadors federats rebran per correu electrònic la sol·licitud 

de llicència. Aquest paper l’haurà de signar el jugador i el pare o mare i retornar-lo per e-mail a 

basquetribes@gmail.com.  

Si la federació necessita més documents, el club es posarà en contacte amb vosaltres. 

 

Normativa de funcionament 

 

La inscripció d’un/a jugador/a implica l’acceptació de les normes de funcionament del Club Bàsquet 

Ribes i del seu reglament esportiu. 

 

Aquesta normativa i el seu reglament estableixen els punts clau que ha de guiar la nostra relació 

com a membres del Club. Entenem com a membres del Club a jugadors/es, entrenadors/es, pares, 

Junta i totes aquelles persones que fan que el nostre projecte esportiu sigui una realitat. 

 

El nostre objectiu és la formació d’esportistes en l’esport per a proporcionar-los una pràctica 

esportiva i un dinamisme esportiu i social al nostre poble. 

 

Per a assegurar un bon funcionament de la nostra entitat així com per a vetllar per a que aquesta 

acompleixi amb la seva missió, és imprescindible establir una sèrie de drets i deures a través 

d’aquesta normativa i del reglament esportiu. 

 

1.- Cada jugador/a, pare o entrenador/a representen el nostre club i en donen una imatge del 

mateix. Hem de vetllar per a que aquesta sigui la del respecte als rivals, àrbitres i companys. Hem 

de fomentar la companyonia i acceptar la disciplina de grup i el treball conjunt. Per qualsevol falta 

disciplinària dels jugadors s’aplicarà el reglament esportiu del club. 

 

2.- Ser jugador del club implica comprometre’s a la participació en els entrenaments i en els 

partits. En cas de no poder assistir s’ha d’avisar a l’entrenador amb antelació. 
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3.- Els jugadors han d’assistir al partit amb l’equipació completa de joc (samarreta i pantalons, a 

més de la samarreta d’escalfament i el xandall). 

 

4.- Jugadors i entrenadors són responsables del bon ús del material que el club posa a la seva 

disposició. Aquell jugador que per negligència o mala fe malmeti o perdi material s’haurà de fer 

càrrec del cost de la seva reposició o reparació. 

 

5.- Les sancions federatives, multes, imposades a jugadors o entrenadors aniran a càrrec 

d’aquests com a responsables dels mateixos, i la seva liquidació serà imprescindible per a 

poder participar de nou en les activitats del club. 

 

6.- El jugador, i la seva família o tutors en el cas dels menors d’edat, es comprometen a pagar les 

quotes que el club estableix per a realitzar la pràctica esportiva del mateix.  

 

7.- El compromís amb el club un cop es signa la fitxa federativa és per a tota la temporada, doncs 

l’entitat ha de pagar els arbitratges i els monitors igualment.  Per tant, s’haurà d’abonar les quotes 

senceres en cas de causar baixa abans de la finalització de la mateixa temporada.  De no 

fer-ho així no es donarà la baixa federativa i es comunicarà a la Federació Catalana de 

Bàsquet el deute pendent, no podent fitxar per cap altre club fins a liquidar el deute. 

 

8.- En cas de devolució de rebuts, s’haurà d’abonar les despeses addicionals bancàries i de gestió 

que causa la devolució. 

 

9.- No es podrà inscriure cap jugador que tingui rebuts pendents de pagar.  Tampoc podran 

participar en entrenaments i partits aquells jugadors que tinguin rebuts pendents més enllà de 30 

dies de la data de pagament.  

 

10.- En cas de no poder acompanyar el jugador/a en algun desplaçament, els pares autoritzen al 

Club Bàsquet Ribes a realitzar els desplaçaments amb l’equip durant la present temporada i 

eximeix de responsabilitat al Club Bàsquet Ribes i a les persones que acceptin voluntàriament 

acompanyar al jugador.  
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