Club Basquetbol Sant Andreu

info@cbsantandreu.cat

fem bàsquet, fem club, fem poble

TARIFES

655 02 85 82

VIGENTS

Matricula d’iniciació .
Aquesta matricula l’han d’abonar els jugadors i jugadores que la temporada passada no han format part del
Club Basquetbol Sant Andreu.
Matricula d’escola, 25€/anual.
Fins a cadet 65€/anual.
A partir de Júnior 80€/anual.
Sènior 100€/anual, indistintament de la categoria en la que jugui.

Matricula de continuació .
Als jugadors que continuïn en el club se’ls carregarà un rebut amb l’import de la matricula de continuació,
amb un descompte de 5 euros sobre la matricula d’iniciació.

Escola de Bàsquet.

Pre-Mini.

Matricula: 25,00 €/any.
Quota mensual: 25,00 €/mes.

Matricula: 65,00 €/any.
Quota mensual: 35,00 €/mes.

Mini, Pre-Infantil i Infantil.

Cadet.

Matricula: 65,00 €/any.
Quota mensual: 42,00 €/mes.

Matricula: 65,00 €/any.
Quota mensual: 45,00 €/mes.

Júnior i Sots .

Sènior ,depenent categoria.

Matricula: 80,00 €/any.
Quota mensual: 49,00 €/mes.

Matricula: 100,00 €/any.
Quota mensual de:
Territorial, 49 €/mes.
Tercera, 24,5 €/mes.
Resta categories, només matricula.

Quota de soci, 15€/anual, per a totes les categories.
És una única quota anual de 15,00 €, el pagament serà domiciliat. Si el jugador/ora és menor d’edat, és
obligatori que un dels tutors sigui soci del club.
Notes:





Les quotes mensuals es cobraran per domiciliació bancaria, durant els 5 primers dies del mes entrant. Per
facilitar el pagament, el club divideix l’import anual en 10 quotes mensuals que son de obligatori pagament.
Tots els pagaments, matricules, quotes de soci, mensualitats, etc , es faran a través de transferència bancaria.
En aquest preus no esta inclòs el preu de l’equipació de joc.
A partir del segon germà, es farà un descompte del 50 per cent en la quota de menor quantia.



Per tramitar la baixa, cal entregar el full de baixa abans del dia 28 del mes en curs.



Per poder garantir el pagament de la fitxa de la federació, mútua i resta de despeses de inici de temporada,
ÉS OBLIGATORI EL PAGAMENT DE LA MATRICULA I LES TRES PRIMERES QUOTES. De no ser així, no es
tramitarà la baixa del jugador/jugadora.

Amb la col·laboració

