TORREDEMBARRA BÀSQUET CLUB

INSCRIPCIÓ ESCOLA DE BÀSQUET 2020-2021
DADES PERSONALS - JUGADOR/A:
Nom i Cognoms:
DNI:

CatSalut:

Dada de Naixement:

/

/

Lloc de Naixement:

Adreça:
Codi Postal:

Població:

DADES ESCOLARS:
Centre Escolar:

Curs:

Població:

TUTOR/A LEGAL:
Nom i Cognoms:
1-Telèfon:

2-Telèfon:

Correu Electrònic:

PROTECCIÓ DE DADES:
Autoritza que les seves dades personals aportades en la sol·licitud o en el formulari de recollida de dades o
en la documentació que, si escau l'acompanya, seran tractats per Torredembarra Bàsquet Club, amb domicili en
Carrer Rosella s/n 43830 Torredembarra (Tarragona) amb Nº de NIF G43983774, amb la finalitat de crear la
corresponent llicència esportiva en la modalitat de Bàsquet Escolar.

Autoritza a Torredembarra Bàsquet Club a l'enviament de correus electrònics amb la finalitat d'informar-li
sobre els serveis, activitats i convocatòries, així com altres eines de difusió de missatgeria (WhatsApp, Telegram)

(Signatura del Tutor/a Legal)

Data Sol·licitud :

Us informem que, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016 / 679) les dades que ens
subministreu formaran part dels nostres fitxers d’ús intern i només s’utilitzaran per promocionar i difondre les activitats i serveis del
Torredembarra B.C. Les vostres dades es podran comunicar al Consell Esportiu del Tarragonès, amb l'única finalitat de crear la
corresponent llicència esportiva en la modalitat de Bàsquet Escolar.
Així mateix, quedeu assabentats que amb la inscripció accepteu la normativa interna del Club i autoritzeu a publicar a la pàgina web
oficial del Club i xarxes socials, fotografies o altres imatges on surti el vostre fill/a. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació,
oposició podeu adreçar-vos a torredembarrabasquetclub@gmail.com

Aquesta inscripció s’ha d’enviar a: torredembarrabasquetclub@gmail.com, indicant en l’assumpte
ESCOLA BÀSQUET + NOM I COGNOM del jugador/a.
Per més informació trucar al coordinador d’escoles: 678 288 180 (Manu Torres).

TORREDEMBARRA BÀSQUET CLUB

INFORMACIÓ SOBRE L'ACTIVITAT, HORARIS i QUOTES
CATEGORIES I QUOTES:

CATEGORIES

CURS

QUOTES (OCTUBRE/GENER)

TOTAL
ACTIVITAT

MINIS (2016-2015)

P4-P5

2 x 40 = 80 €

80 €

PREBENJAMINS (2014-2013)

1r-2n

2 x 40 = 80 €

80 €

BENJAMINS (2012-2011)

3r-4t

2 x 40 = 80 €

80 €

ALEVINS 5è-6è (2010-2009)

5è-6è

2 x 70 = 140 €

140 €

Formes de Pagament Quotes: Les quotes s’abonaran mitjançant transferència bancaria. Es facilitarà
carta de pagament al mes d’octubre i al gener.
*No es farà cap tipus de modificació en l’import de la quota.
**Serà obligatòria la compra de l’equipació en els equips de competició.

HORARIS I CALENDARI:

CATEGORIES

DIES
D’ENTRENAMENT

HORARI I INSTAL·LACIÓ

MINIS (2016-2015)

Dilluns i dimecres

De 17:00h a 18:30h (IES Torredembarra)

PREBENJAMINS (2014-2013)

Dilluns i dimecres

De 17:00h a 18:30h (IES Torredembarra)

BENJAMINS (2012-2011)

Dimarts i dijous

De 17:00h a 18:30h (IES Torredembarra)

Dimarts i dijous

De 16:45h a 18:00h (Pavelló Els Caus)

Divendres

De 17:15h a 18:45h (Pavelló Sant Jordi)

ALEVINS 5È-6È (2010-2009)

Inici Entrenaments: Dilluns 28 de Setembre de 2020.
Final Entrenaments: Dijous 21 de Juny de 2021.
Dies de partit equips competició: Dissabtes.

