Al CBRoses els vostres fills/es podran iniciar-se en el
món del bàsquet alhora que coneixen nens/es d’altres
escoles, fan esport i el més important per nosaltres:
ES DIVERTEIXEN!
On puc fer-ho? Al pavelló municipal d’esports de Roses
Quan?
Dimarts de 17.30-18.30 (P5-1r-2n junts)
Divendres de 17.30-18.30 ( Alumnes de P5 i 1r)
Divendres de 18.00-19.00 (Alumnes de 2n)
I quan comencem? El dimarts 3 d’octubre.
On m’he d’inscriure? A l’oficina del CBRoses que hi ha al pavelló, de 18:30 fins
a 20:00
Què he de portar? Aquest full d’inscripció omplert.
Fotografia tamany carnet.
Fotocòpia DNI (només si és el primer any)
Fotocòpia targeta sanitària (només si és el primer any)
Fins quan tinc temps? Pots apuntar-te durant tot el curs, però si vols començar
el primer dia, apunta’t abans del 30 de setembre.
Els equips habitualment assisteixen a 4 o 5 trobades d’escoles de bàsquet
arreu de la comarca, una de les quals es fa a Roses.

(Ja s’informarà degudament de les dates abans de cada trobada)

QUOTA D’INSCRIPCIÓ 1 DIA A LA SETMANA:
Fitxa+assegurança
Quota soci/a escolar
Quota soci/a familiar
Total per temporada

70.00€
40.00€
40.00€

FORMA DE PAGAMENT 1 DIA:

150.00€

QUOTA D’INSCRIPCIÓ 2 DIES A
SETMANA:
Fitxa+assegurança
130.00€
Quota soci/a escolar
40.00€
Quota soci/a familiar
40.00€
Total per temporada
210.00€

LA

FORMA DE PAGAMENT 2 DIES:

50,00 € al comptat en el moment de la inscripció 50,00 € al comptat en el moment de la inscripció
50,00 € l’1 de novembre per domiciliació bancària 80,00 € l’1 de novembre per domiciliació bancària
50,00 € l’1 de febrer per domiciliació bancària
80,00 € l’1 de febrer per domiciliació bancària

DADES PERSONALS DEL NEN O NENA:
NOM I COGNOMS:........................................................................
DATA NAIXEMENT: ....../....../..........
DNI:.................................
ADREÇA:.......................................................................................
POBLACIÓ:....................................................................................
CODI POSTAL:.......................
EMPADRONAT A: ..................................................
TELÈFON FIX:...........................................
ESCOLA:...................................................
DADES PERSONALS DEL PARE/MARE:
NOM PARE:...................................................................................
MÒBIL PARE:..............................................
NOM MARE:..................................................................................
MÒBIL MARE...............................................
ADREÇA ELECTRÒNICA:

:

OPCIÓ ESCOLLIDA:
Entrenament 2 dies a la setmana
Entrenament 1 dia a la setmana:
DIMARTS
DIVENDRES

Amb el suport de:

