
	  
	   	  

	  

	  

	  
ESCOLA DE BÀSQUET 2014-2015 

 

Documentació a omplir: 

 Sol·licitud inscripció Escola de la Secció de Bàsquet 

 Autorització cessió drets d’imatge 

 Fotocopia a color de DNI i TSI, Fotografia 

 Fitxa federativa 

 
 
 
Quotes i Matricula 
 

 Matrícula: 45 € 

 9 quotes de 25 €  

El càrrec d’aquesta quota s’efectuarà el dia 1 dels mesos de setembre, octubre, 

novembre, desembre, gener, febrer, març, abril i maig. 

 Si el nen o nena s'incorpora a partir del mes d’octubre, es pagarà el mes en curs i la 

matricula serà de 60 €. Les quotes també seran de 25 € 

 
 
 

Roba de joc 
 
A partir d’aquesta temporada tots els nens i nenes de l’Escola de Bàsquet portaran la roba de 
joc oficial del Club. Amb el preu de la matrícula estarà inclosa l’equipació blava completa 
(samarreta i pantaló). La samarreta de substitució taronja i la samarreta d’escalfament caldrà 
comprar-les quan es passi a formar part dels equips federats. Amb aquest canvi hem volgut 
dotar a l’Escola de la mateixa imatge de tots els equips de la Secció i tanmateix poder-la 
aprofitar en un futur. 

 

Entrenaments 

Dilluns i Dimecres de 17:15 a 18:30h 
Inici: 
Finalització: 
Els dies d'entrenament seguiran el curs lectiu. 
 
 
Inscripció al programa de Trobades de la Federació Catalana de Bàsquet 
 
A partir del mes de Febrer farem una trobada d'escoles amb una cadència mensual, els horaris 
seran comunicats degudament. 



	  
	   	  

	  

	  

	  
 

 

Sortida i entrada dels jugadors i jugadores 

 L'Escola obrirà les seves portes a les 17:00 h. per tal de poder canviar-se als vestidors. 
Tanmateix, us informem que, durant la temporada, els acompanyants que vulguin 
accedir a la grada els dies d’entrenament hauran d’obtenir un carnet d’acompanyant a 
la recepció del C.E.M Horta previ pagament d’un dipòsit. En el moment de retornar el 
carnet, recuperareu el dipòsit.  
 

 Així mateix, hauran d’utilitzar els vestidors assignats per dutxar-se després dels 
entrenaments. Els vestidors resten oberts per la qual cosa preguem no deixeu res.	  
	  

 Queda totalment prohibit canviar-se en els halls ni lavabos de la instal·lació.	  
 

 Un cop finalitzada la sessió d'entrenament els monitors portaran els jugadors fins a la 
sortida , aquells que es dutxin els pares els podran esperar a la sortida mateixa del 
pavelló. Només està permès l’accés als vestidors als jugadors i jugadores, en cas 
d’alguna necessitat especial cal comunicar-ho a l’entrenador/a de l’equip. Preguem no 
ocupar l'espai de recepció per a una bona circulació de les persones que entren i 
surten de les instal·lacions. 

 

	  


