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Escola La Bòbila    INSCRIPCIÓ BÀSQUET 
 
L’activitat escolar de Bàsquet del curs 2021/2022, dirigida a nens/es de P4 i P5 i de 1r a 4t primària, la 
gestionarà directament el Club Bàsquet Cambrils.  
 
Inici dilluns 27 de setembre 2021. Activitat va d’octubre a maig. Els horaris seran: 
-P4/P5 (nascuts/es 2017-2016) dilluns de 16.30h a 17.45h. (NO PARTITS) 
-Prebenjamí (nascut/es 2015-2014) dimecres i divendres de 16.30h a 17.45h. 
-Benjamí (nascut/es 2013-2012) dimecres i divendres de 16.30h a 17.45h. 
 
El dissabte partit de lliga escolar (segons calendari de competició).  
 
Les inscripcions es faran a través de la web del CB Cambrils (www.cbcambrils.org), a partir del 2 
d’agost 2021.  
Per acabar de tramitar les inscripcions, s’haurà de portar personalment aquest full. (per e-mail us 
direm quan i on). Data límit d’inscripció divendres 17 de setembre de 2021.  
Molt important introduir bé el vostre correu electrònic, serà el canal de comunicació i on us direm si 
heu fet bé la inscripció o falta alguna cosa.  
Mirar el correu brossa si no rebeu confirmació. 
 
Telèfon de contacte 670 31 60 89 o correu electrònic ebcambrils@hotmail.com  
 
Preu de l’activitat P4/P5 15 €/mes SOCIS AMPA* O 20 €/mes NO SOCIS AMPA*. 
Preu de l’activitat RESTA 35 €/mes SOCIS AMPA* O 40 €/mes NO SOCIS AMPA*. 
*Es demanarà comprovant de soci Ampa. 
EL PAGAMENT ES TRIARÀ QUAN FEU INSCRIPCIÓ, NO PAGAMENT EN EFECTIU. 
 
Forma de pagament Soci AMPA: 

o  Anual: 120 € (P4/P5) i 280 € (RESTA). 

o QUOTA MENSUAL durant 8 mesos. 

 

Forma de pagament No Soci AMPA: 
o  Anual: 160 € (P4/P5) i 320 € (RESTA). 

o QUOTA MENSUAL durant 8 mesos. 

 

- Transferència al número: ES62 0081 1752 8800 0100 6704 

- Domiciliació bancària (es girarà entre els dies 5 i 10) 
Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, autoritza al Club Basquetbol Cambrils a enviar ordres a la seva entitat financera per girar al seu compte, i a la seva entitat 
financera per carregar els imports corresponents al seu compte d’acord amb les ordres del Club Basquetbol Cambrils 
Com part dels seus drets, està legitimat al reemborsament per la seva entitat financera d’acord amb els terminis i condicions subscrits amb la mateixa. La sol·licitud de 
reemborsament s’haurà d’efectuar  dintre de les vuit setmanes desprès de la data del càrrec al compte. 

 
Número de compte IBAN:            E S 
Tipus de pagament:                x    Pagament recurrent 

 Signat: 
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Preu equipació: 
-de joc 35 € (samarreta i pantaló de joc del Club Bàsquet Cambrils). 
-dessuadora escalfament del Club Bàsquet Cambrils 25€ (PROBABLEMENT NOU MODEL). 
1) PAGAMENT QUAN ES DEMANI. PREUS ACTUALS, A L’ESPERA DE CONFIRMACIÓ DEL PROVEÏDOR. 
 
El CB Cambrils es reserva el dret de fer equip o no, en funció dels nens/es inscrits, modificar o 
adequar els horaris si fos necessari (prèviament consensuat). 
 
 
BUTLLETA: 
 
NOM DEL PARE/MARE/ TUTOR:............................................................................................................................................... 
NOM I COGNOMS DE JUGADOR/A: ......................................................................................................................................... 
ADREÇA: ................................................................................................ .................................................................................... 
TELÈFON  MÒBIL 1 (indicar pare/mare/familiar): .... ............................. ......………................................................................... 
TELÈFON  MÒBIL 2 (indicar pare/mare/familiar): ..... ............................ ......………................................................................... 
E-MAIL: ....................................................................................................................................................................................... 
DATA NAIXEMENT: ..................................................................... CURS: ................................................................ .…....……. 
 

AUTORITZACIÓ: Jo, com a mare/pare/tutor, autoritzo al Club Basquetbol Cambrils a publicar en els mitjans de comunicació 

del club, web, facebook, twiter...o altres, fotografies en les quals aparegui el meu fill/a. 

Signat: 		
	
	
	
	
 


