CBSAPS – SD ESPANYOL
Viu el bàsquet
INFORMACIÓ QUOTES TEMPORADA 2022-2023
MODALITAT i CALENDARI DE PAGAMENTS
DURADA DE LA TEMPORADA 2022/2023: De l’ 1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2023
Els equips, segons la seva edat i/o categoria on competiran, entrenaran dos o tres dies a la setmana a les
instal·lacions facilitades pel Club. Aquesta informació, més tota aquella que fa referència als horaris, serà
comunicada pel Director Tècnic i l’entrenador/a tant aviat com sigui possible.

QUOTA ANUAL TEMPORADA:
El cost de la quota anual per jugar està dividit per categories i/o nivell de competició. Aquesta quota és obligatòria
i s’haurà d’abonar íntegrament.
CATEGORIA

ANY DE NAIXEMENT

QUOTA ANUAL (inclou la matrícula)

ESCOLA

(2015 a 2018)

400€

PREMINI
MINI
PREINFANTIL
INFANTIL

(2013 a 2014)
(2011 a 2012)
(2010)
(2009)

600€

CADET
JÚNIOR
SOTS-21 / SOTS-25 / SÈNIOR

(2007 a 2008)
(2005 a 2006)
(2004 i anteriors)

650€

JÚNIOR (INTERTERRITORIAL)
SOTS-21 (PREFERENT)

(2005 a 2006)
(2004 a 2002)

750€

MATRÍCULA I RESERVA DE PLAÇA AL CLUB:
Per tal de reservar la plaça al club, s’haurà de formalitzar la inscripció pels canals oficials i en el termini
establert. S’haurà d’efectuar el pagament d’una part de la quota anual (1) en concepte de matrícula i
reserva, detallada en l’apartat Modalitat de pagament. La plaça NO quedarà reservada fins que no es
realitzi tot el procés d’inscripció correctament.
(1)

En el cas de tenir germans/es inscrits al Club, s’aplicarà un 10% de descompte de la quota anual més alta d’un dels membres de la família.
Aquesta regularització es durà a terme al finalitzar la temporada 2022-2023 sempre i quan s’hagi realitzat l’abonament complet de la quota
de la temporada.

EQUIPACIÓ DE JOC:
És obligatori tenir l’equipació de joc completa del Club i en cas de pèrdua d’alguna peça de roba, s’haurà de tornar
a comprar. La compra es realitzarà mitjançant l’enllaç que es faciliti a la web del club.
**Equipació completa FCBQ
(Xandall + Samarreta d’escalfament + Pack doble de samarreta
de competició + Pack doble de pantaló de competició + Pack
doble de samarreta reversible d’entrenament + Motxilla )

180€

Equipació completa ESCOLA
(Xandall + Samarreta d’escalfament + Pantaló de
competició)

80€

Jaqueta xandall / Pantaló xandall

40€

Samarreta d’escalfament

10€

Pack doble de pantaló de competició

35€

Pack doble samarreta de competició

45€

Pantaló de competició

20€

Samarreta de competició

25€

Pack samarreta reversible entrenament

30€

Motxilla

30€

**Consultar condicions per a totes aquelles persones que van comprar l’equipació de joc durant la temporada 20-21 ó 21-22
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CBSAPS – SD ESPANYOL
Viu el bàsquet
MODALITAT DE PAGAMENT
PAGAMENT FRACCIONAT – Es fraccionarà l’import anual en 4 quotes en les dates assenyalades en el quadre
inferior.
a. Inscripció (Q1)
En el moment de realitzar l’alta per la temporada 22-23 s’haurà d’abonar una part de la quota anual (veure
quadre adjunt). El tràmit es realitzarà mitjançant la passarel·la de pagament que apareixerà al finalitzar tot
el procés d’inscripció a l’activitat.
b. Import fraccionat (Q2, Q3 i Q4)
Les tres quotes restants s’hauran d’abonar en les dates corresponents mitjançant la passarel·la de
pagament que us arribarà per correu electrònic a través d’un enllaç generat des del club.

QUOTES FRACCIONADES I CALENDARI DE PAGAMENTS – PAGAMENT ONLINE
ESCOLA

PREMINI
MINI
PREINFANTIL
INFANTIL

CADET / JÚNIOR
SOTS-21/SOTS-25
SÈNIOR

JÚNIOR (INTERTERRITORIAL)
SOTS-21 (PREFERENT)

Q1 – Inscripció

100€

100€

100€

100€

Q2 - 1 Octubre 2022

100€

100€

100€

200€

Q3 - 1 Desembre 2022

100€

200€

200€

200€

Q4 - 1 Febrer 2023

100€

200€

250€

250€

BEQUES INSTITUT BARCELONA ESPORTS (IBE)
El club està adherit a l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona i podeu sol·licitar beques per dur a
terme l’activitat esportiva corresponent en edats de 6 a 17 anys. Quan s’obri el període per a poder realitzar aquesta
gestió us informarem a través de les diferents vies de comunicació del club.

MÚTUA ESPORTIVA - COPAGAMENT
Pel que fa a la mútua de la Federació Catalana de Basquetbol, us informem que funciona sota el sistema de
copagament i per tant les visites d’urgències tenen un cost de 20€ i les visites NO urgents de 8€. Aquest cost s’haurà
de fer efectiu el més aviat possible un cop ha esdevingut l’accident, mitjançant l’enllaç de correu que us farem
arribar des del club.
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