MOLT IMPORTANT
És molt important que llegiu atentament aquest escrit, on hi trobareu informació, suggeriments i
normes de funcionament del Club en benefici de tots/es els que l’integrem.
Tanmateix trobareu la informació referent a la inscripció, pagaments, altes i baixes del Club.
Per una altra banda, recomanem la lectura del Reglament de Règim Intern del Club que podeu
trobar en el web del mateix.

TEMPORADA DE BÀSQUET
La temporada comença amb els entrenaments al setembre i finalitza amb els entrenaments al
juny.
Els partits de les diferents lligues comencen segons el calendari marcat segons la competició on
estigui inscrit l’equip, a la Federació Catalana de Bàsquet (www.basquetcatala.cat) o en el Consell
Escolar d’Esports de Barcelona (CEEB – www.elconsell.cat).

INSCRIPCIÓ I QUOTES
Hi ha el pagament de la matrícula (130 €) que cal fer efectiva per a la inscripció al Club. Cal presentar el justificant del mateix amb la resta de documentació per a la inscripció. Sota cap concepte no serà vàlida la inscripció al Club sense el pagament de la matrícula.
La resta de la temporada, de setembre a juny, el club realitzarà el cobrament d’una quota mensual
de 59€ pels equips inscrits a la FCBQ o de 40€ pels equips inscrits al CEEB mitjançant domicialització bancària.
Aquest cobrament s’efectuarà de l’1 al 7 de cada mes; el retorn de rebuts per part de l’entitat bancària suposa el cobrament de 5€ per part del club als tutors legals o jugador, si és major d’edat,
per a cobrir les despeses que generi.
En inscriure’s al club, el/la jugador/a es compromet a realitzar el pagament de totes les quotes de
la temporada.

NORMES I SUGGERIMENTS


Cal assistir a tots els entrenaments i partits; si per alguna raó és necessari faltar, s’haurà
de comunicar a l’entrenador amb antelació.



És necessari ser puntual als entrenaments i a l’arribada prèvia als partits; si per alguna raó
s’arribés tard, és necessari avisar a l’entrenador, amb anel·lació si és possible.



Cal portar sempre als partits les samarretes de les dues equipacions i la d’escalfament, la
qual és obligatori fer servir en els exercicis previs als partits.



Als entrenaments i partits els jugadors/es han de portar aigua.
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Es recomana posar el nom a totes les peces de roba per a facilitar el retorn en cas de trobar-la després d’haver-les perdut.



Tots els jugadors/es i entrenadors/es han de poder desplaçar-se als llocs on es realitzen
els partits de bàsquet visitants. A cada equip, les famílies dels jugadors menors o jugadors
majors d’edat, en el seu cas, poden organitzar-se i oferir les places en els seus vehicles
per a facilitar-ho.



Ni als partits ni entrenaments es poden portar objectes posats (arrecades, penjolls, polseres) que puguin fer mal al propi jugador/a o als altres.



És necessari un comportament adequat i de respecte en els entrenaments i en els partits,
tant amb els companys, els entrenadors, com amb els jugadors de l’equip contrari, àrbitres
i públic. Aquest respecte és necessari per part dels jugadors, així com també per part del
públic.



En cas de sanció per part de la Federació Catalana de Bàsquet al jugador/a, serà aquest/a
el responsable d’assumir l’import que impliqui la mateixa. En cas que el jugador/a sigui
menor d’edat seran els pares o tutors legals els encarregats d’assumir-ho.



De la mateixa manera es demana ser curosos i respectuosos en l’ús de les diferents xarxes socials (facebook, twitter,...) i evitar posar comentaris despectius que perjudiquin la
imatge del club o de qualsevol membre que en forma part.



Qualsevol aspecte a comentar o valorar de caire esportiu cal fer-ho en primera instància
amb l’entrenador/a. Si no és possible solventar-lo amb aquest, passar a parlar-ho amb el
director tècnic; aquest farà arribar el tema a la Junta Directiva.



Us recomanem visitar regularment el web del club per a assabentar-vos de diferents notícies i esdeveniments.

La vostra col·laboració és important per a tots.
Gràcies.
CB Poblenou.

El jugador/a en/na
____________________________________________________________________
o, en cas de ser menor d’edat, el seu responsable legal (pare/mare/tutor-a)
____________________________________________________________________
signa aquest document conforme l’ha llegit i se’n ha assabentat.

Signatura:

C.B. POBLENOU

Data:
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