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TEMPORADA 2017 – 2018 
Preinscripció Jugador/a            

 
 
 

1. Actualització dades Intranet, per aquells qui ja 
estiguin donats d´alta des de la temporada passada. 

 

  
1.- Anar a www.cbparets.com 
2.- Anar a la pestanya INTRANET. 
3.- Introduir Usuari 
4.- Introduir Contrasenya 
5.- Actualitzar les dades que considereu convenients. 
6.- S´haurà de pujar (adjuntar) a la Intranet els següents documents: 

a) comprovant de pagament de la primera quota (275,00€) 
b) comprovant de pagament de la segona quota (150,00€) 
c) comprovant d’haver pagat el xandall.  Tots aquells qui ja el 
teniu, escriviu un comentari a “observacions”. 

7.- Quan acabeu d’omplir les dades, clicar en “Crear”. 
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2. Les dades de preinscripció (aquesta pàgina) 
s´enviaran per e-mail a:  inscripcions@cbparets.com 

 

DADES DEL JUGADOR : 
 
DATA DE NAIXEMENT  __________________ 
NOM________________________________________DNI_______________________ 
COGNOMS _____________________________________________________________ 
ADREÇA _______________________________________________________________ 
POBLACIÓ _____________________ LLOC DE NAIXEMENT___________________ 
 

FITXA DE SOCI/A I AUTORITZACIÓ 
(Soci amb dret a vot a l´ Assemblea del Club) 

 
NON I COGNOMS (pare, mare, tutor...) _________________________________________ 
D.N.I._______________________ TELÈFON MÒBIL  ____________________________ 
E-MAIL___________________________________________________________________ 
Jo (tutor...)__________________________________     amb D.N.I  ___________________ 
Autoritzo a (jugador/a)________________________________________________________ 
 

 A desplaçar-se en d’altres cotxes els dies de partit/torneig, en el cas que el meu no 
estigués disponible.  

 A realitzar les activitats que el Club Bàsquet Parets organitzi (com sortides a 
actes lúdics, tornejos o activitats esportives). 

 Al Club Bàsquet Parets a fer ús de les imatges que es puguin enregistrar 
durant les diferents activitats del Club. 

 Accepto els Principis Rectors del Club Bàsquet Parets que es troben a la web 
del Club www.cbparets.com 

 Loteria: (heu de marcar una opció) 
Opció 1: NO vull vendre loteria i accepto el pagament addicional  
de 25,00€, que es farà efectiu juntament amb el 2n termini abans  
de l’01.09.2017 (es a dir 150+25 = 175,00€) 
Opció 2: accepto de vendre 1 talonari COMPLET de loteria de Nadal 
2017 per un import de 90,00€. NO s’acceptarà la devolució parcial del 
talonari per sota de 75,00€ 

 
 

 
 
 
 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona 
interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer de l’entitat. Les dades s’utilitzaran única i exclusivament 
per a fins relacionats amb el seu lligam amb l’entitat. En cas de no marcar cap opció en l´apartat de loteria s´entendrà 
marcada la opció 1. 

 

Signatura: 
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Quotes Temporada 2017-2018 
 

JUGADOR (Pre-Mini fins a Sènior B, ambdós inclosos) 
PAGAMENT EN DOS TERMINIS 
1r termini ABANS del 01.07.2017     275,00€ 
2n termini ABANS del 01.09.2017        150,00€ 
 
La primera setmana de JULIOL es faran reunions amb els pares de tots els 
equips a on NOMES podran assistir aquells qui hagin fet el pagament del 
1r termini (275,00€) o be enviat un e-mail a socis.quotes@cbparets.com 
explicant per quina raó no ho han pogut fer i des de gestió econòmica 
s’hagin acceptat els seus motius.  
Tot això s’ha de fer ABANS del 01 de juliol 2017. 
Si es dona el cas que finalment algun equip NO es pot completar per falta 
de jugadors, es retornarà INTEGRAMENT als socis la quota pagada durant 
la primera quinzena de Juliol 2017 
 
SENIOR A 
PAGAMENT ÚNIC 
Abans del 26.08.2017     275,00€ 
Per a tots aquells jugadors que participin ACTIVAMENT a les principals activitats del 
Club (Presentació del Club, Torneig Vila de Parets i la Diada del Club) tindran un 
descompte addicional de 100,00€ al final de la temporada 2017-2018 
 
ESCOLA DE BÀSQUET (al Pavelló 2 dies per setmana) 
PAGAMENT ÚNIC 
Abans del 01.10.2017     160,00€ 
Per tots aquells qui comencin DESPRES de Setmana Santa, la quota serà de 100,00€ 
 
EXTRAESCOLAR DE BÀSQUET (a les Escoles 1 dia per setmana) 
PAGAMENT ÚNIC 
Abans del 31.10.17       105,00€ 
 
VETERANS 
PAGAMENT ÚNIC 
Abans del 31.10.17         95,00€ 
Inclou fitxa federativa/assegurança. 
 
Descompte del 20% pel 2º germà. 
(Exemple: si s'inscriuen 2 germans, el mes gran pagarà 425€ i el segon (425-85=340€)) 
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Tots aquells jugadors/socis que vulguin comentar qualsevol tema 
relacionat amb el pagament de quotes, es poden adreçar a l’e-mail 
socis.quotes@cbparets.com 

 
 
PAGAMENT DE QUOTES: 
 
OPCIÓ 1: TRANSFERENCIA BANCARIA: BBVA  -  ES05 0182 5011 1902 0212 1652 
 
OPCIÓ 2: PER CAIXERS AUTOMÀTICS DEL BBVA: 

 
 Instruccions: 

1. Operar sense llibreta. 
2. Ingrés Efectiu. 
3. Posem el número de compte del Club de Bàsquet Parets en format: 

IBAN: ES05 0182 5011 1902 0212 1652 
 i premem botó verd CONTINUAR (a la pantalla o al teclat). 
4. Posem el nom del beneficiari, CLUB DE BASQUET PARETS i 
premem el botó verd CONTINUAR (a la pantalla o al teclat). 
5. Posem el concepte, NOM DEL JUGADOR. El concepte es 
important perquè identifica qui fa l’ingrés. Premem el botó verd 
CONTINUAR (a la pantalla o al teclat).  
6. Seguidament ens demana els bitllets (el caixer nomes admet 
bitllets i torna canvi en monedes fins a 10 euros). Una vegada el 
caixer ha comptat els bitllets ens dona la opció d’ingressar tota la 
quantitat o ingressar un altre import. (Exemple: Si l’ingrés ha de ser 
de 36 euros i posem al caixer 40 euros, marcarem la opció 
“ingressar altra quantitat” i marcarem l'import a ingressar a la 
pantalla).  Premem el botó verd CONTINUAR (a la pantalla o al 
teclat). 
7. Finalment ens dona la opció d'imprimir comprovant, la marquem, 
i ens donarà un rebut de la operació efectuada.  
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MOLT  IMPORTANT: 

 
 Una vegada fet el pagament del 1r termini, del 2n termini i acreditada la compra 

del xandall oficial del Club, es tramitarà la fitxa federativa. 

 Si un jugador/a demana la Baixa del Club: 

- Si es abans de Nadal 2017 es retornaran 150,00€ 
- Si es després de Nadal 2017 no es retornarà res. 

 Si un jugador/a demana l´Alta del Club després de Nadal 2017, la quota serà   
de 275,00€ 
 

 El cost de les revisions mèdiques no està inclòs a la quota. 
Si algú vol fer-la pel seu compte ho pot fer i haurà de presentar el certificat en el 
model que la Federació ens demana. 
 

 Equipació Oficial del Club Bàsquet Parets: el trobareu a www.cbparets.com 
o Samarreta i pantaló oficial (obligatori i exclusiu per als partits). 
o Samarreta 2ª equipació (obligatòria i exclusiva pels partits). 
o Xandall (obligatori). 
o Bossa oficial. 
o Samarreta d´escalfament. 
o Dessuadora. 

 
 
 
 

 

CONTACTES 
 

Enviar full d´inscripció a: inscripcions@cbparets.com 
Consultes sobre pagaments de quotes: socis.quotes@cbparets.com 

Altres consultes: info@cbparets.com 
 
 
 
 
 
 

 
Les dades de preinscripció (pàg. 2) s´enviarà signada per e-mail a: 

inscripcions@cbparets.com 
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Alta a la Intranet del Club Bàsquet Parets, per 
aquells que no estiguin donats d´alta a la Intranet.  

 

S’adjunta link per a que pugueu tenir accés a la Intranet del Club i 
pugueu donar d’alta als jugadors. 
 
http://cbparets.com/web/intranet/solicitud-acces/ 
 
1.- Clicar al link. 
2.- Sortirà una pantalla demanant les següents dades: 

Dades personals 
Nom: Podreu posar nom del tutor/jugador  
Cognoms: Podreu posar cognoms del tutor/jugador 
E-mail: Posar e-mail  
Dades d'accés 
Usuari: Posar el nom d’Usuari  
Contrasenya: Posar contrasenya 

3.- Polsar “Enviar”. 
4.- Sortirà un missatge de validació de dades.  
5.- Anar a www.cbparets.com 
6.- Anar a la pestanya INTRANET. 
7.- Introduir Usuari (creat abans) 
8.- Introduir Contrasenya (creat abans) 
9.- Clicar a “Login” 
10.- Clicar a “Fitxes” 
11.- Clicar a “Afegir nova fitxa” 
12.- Omplir les dades que demana. 
13.- A documents s´ha de pujar el pagament de la primera quota i la 

segona quota i la factura o comprovant d´haber comprat el xandall. 
Si no teniu el comprovant del xandall en observacions poseu si el  
teniu o no. 

14.- Quan acabeu d’omplir les dades, clicar en “Crear”. 
15.- Sortirà un missatge “S'ha creat la nova fitxa correctament.” 
16.- Clicar a “Tutors” 
17.- Clicar a “Afegir nou tutor” 
18.- Omplir les dades que demana. 
19.- Quan acabeu d’omplir les dades, clicar en “Crear” 
20.- Sortirà un missatge “S'ha creat el nou tutor correctament.” 
 

Ja estareu donats d’alta en la Intranet del Club.  
Això servirà per a qualsevol canvi de dades que necessiteu fer i la informació 
serà estrictament privada per cada persona. 


