
PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Per a inscriure el vostre equip al Torneig, caldrà realitzar els passos següents:

1.Enviar els FULLS D’INSCRIPCIÓ 2 i 3 degudament omplerts amb tots els participants.

2. Cada equip haurà d’efectuar un 1r pagament de 100 euros en concepte de reserva de plaça pel
seu equip, a descomptar de l’import total final a pagar abans del 6 d'Octubre.
Caldrà remetre comprovant de pagament.

ES15 – 2100 – 0941 – 2902 – 0008 – 6795 
IMPORTANT: Indicar el nom de l’equip (CLUB i CATEGORIA)

3. Juntament amb el comprovant de pagament, caldrà enviar:

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CADA PARTICIPANT DE L'EQUIP
FULL DE DRETS D'IMATGE

4. Els drets d’imatge i la protecció de dades personals seran autoritzades mitjançant l’entrega d’un full
d’autorització per equip amb els jugadors/es què s’inscriguin al Torneig. En cas de no autoritzar-los
caldrà especificar-ho en el mateix document.

Per fer efectiva la inscripció, caldrà enviar tota aquesta documentació al següent correu electrònic:  

fundacio@basquetcatala.cat

* En el cas que finalment no es pugui realitzar el torneig o les condicions no siguin les òptimes pels
participants, es retornarà la totalitat de l’import pagat.
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EQUIP: NIVELL: 

JUGADORS/ES COST
DORSAL COGNOMS NOM DATA NAIX. TALLA OBSERVACIONS/AL·LÈRGIES PREU

TÈCNICS
FUNCIÓ COGNOMS NOM DATA NAIX. TALLA OBSERVACIONS/AL·LÈRGIES

COST

PREU

TOTAL

INSCRIPCIÓ
BARCELONA - 10 i 11 d'OCTUBRE 

CATEGORIA: 
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CONTACTE

BARCELONA - 10 i 11 d'OCTUBRE 

EQUIP: 

OBSERVACIONS/COMENTARIS: 

CATEGORIA: NIVELL: 

RESPONSABLE / PERSONA DE CONTACTE

COGNOMS NOM TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC
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