
  

Club Esportiu Diagonal Mar 
Telèfon 646.150.339          info@cediagonalmar.com          www.cediagonalmar.com 

TEMPORADA 

2016-2017 

Full d’inscripció jugador Bàsquetbol – Entrenaments en Anglès 

Inscripció definitiva 

 

Dades jugador 
 

Nom del jugador: 
 
 

Dia entrenament (es poden triar un o dos): 
____ Dimarts 
____ Dimecres 

 

Escola / Club: 

Lloc de naixement (Ciutat, país): 
 
 

Data naixement: DNI: 
 

Adreça: 

Població (Ciutat, Província): 

Telèfons (Fix, mòbil): 

eMail: 
 

 

Nom i cognoms dels responsables  eMail Telèfon 

1.   

2.   

3.   
 

Dades bancàries  Consultar les condicions econòmiques a la web del club www.cediagonalmar.com 
 

Autoritzo al Club Esportiu Diagonal Mar a carregar els rebuts corresponents al jugador esmentat en aquest full 
d’inscripció en aquest compte bancari: 

Nom titular compte: 

IBAN compte bancari:   E S   -     -     -   -           
 

 

 

 
 

Signatura Si un jugador/a te impagada una quota trimestral, el club pot decidir donar-ho de 
baixa mitjançant un avís previ. La condició per a que pugui renovar una nova 
temporada és no tenir quotes anteriors pendents de pagament. Les despeses 
bancàries generades pels impagaments correran a càrrec del jugador. 

 

 

 

Tarifes temporada 2016-2017     
 

Les següents tarifes s’aplicaran a partir de l’1 de novembre de 2016, i fins el 30 de juny del 2017. Les tres quotes es cobraran al principi de cada trimestre. 
Si un jugador es vol donar de baixa, caldrà sol·licitar-la al club mitjançant un correu electrònic a l’adreça info@cediagonalmar.com o fent arribar una carta a la bústia 
del club amb quinze dies d’antelació a la baixa. En cap cas es reemborsaran diners de les quotes trimestrals ja pagades.   

 

 

 

 

 

Dies d’entrenament Comentaris Quota trimestral 

Un dia (dimarts o dimecres)   

Quota novembre i desembre 1 Pagament 30.00 € 

Quota gener, febrer i març 1 Pagament 45.00 € 

Quota abril, maig i juny 1 Pagament 45.00 € 

Dos dies (dimarts i dimecres)   

Quota novembre i desembre 1 Pagament 60.00 € 

Quota gener, febrer i març 1 Pagament 90.00 € 

Quota abril, maig i juny 1 Pagament 90.00 € 
 

 

Important: 
Adjuntar fotocòpia de la Targeta 

sanitària, del DNI del jugador i del 
responsable familiar 

Hi hauran dos grups: DIMARTS de 20:30 a 21:30 / DIMECRES de 20:30 a 21:30. El jugador es pot apuntar a un grup o als dos 
Per a més informació, consulti la nostra web: www.cediagonalmar.com 

mailto:info@cediagonalmar.com

