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INSTRUCCIONS D'INSCRIPCIÓ PER A LA TEMPORADA 2020-21
FINS EL 15 DE JULIOL:
Opció A- Podeu fer les inscripcions omplint el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ ON-LINE TEMPORADA
2020-21 que trobareu a la pestanya INSCRIPCIONS al web www.cbcoll.cat (opció recomanada
per facilitar la feina administrativa).
Opció B- Podeu fer la inscripció en paper, omplint l’IMPRÉS D’INSCRIPCIÓ MANUAL que
trobareu en PDF al web www.cbcoll.cat o que podeu demanar als coordinadors i fer-ho arribar
escanejats al mail: inscripcions@cbcoll.cat o als coordinadors.
1- Realitzeu el PAGAMENT d'inscripció de 100 € (40€ per MENUTS o ESCOLA)
NÚMERO DE COMPTE DEL BANC DE SABADELL IBAN: ES28 0081 0566 4100 0129 4638
DESTINATARI: CLUB DE BÀSQUET COLL
CONCEPTE: Nom i cognom jugador/a + categoria propera temporada
Si us plau, ENVIEU a inscripcions@cbcoll.cat un JUSTIFICANT DEL PAGAMENT
2- Per antics jugadors/es del Club, si voleu mantenir el full SEPA DE DADES BANCÀRIES de
l'anterior temporada, marqueu al formulari l'opció corresponent. Per als nous/noves jugadores heu
d'omplir i signar el full SEPA DE DADES BANCÀRIES actual i després, escanejar i enviar-lo
a: inscripcions@cbcoll.cat
*En el cas que no vulgueu domiciliar els rebuts, envieu un correu a: gestio@cbcoll.cat
3 - Full de Sol·licitud de Llicència de jugador/a de la FCB (dues signatures per a menors de 18
anys: pare o mare i molt important, també ha de signar el jugador/a menor d’edat).

ABANS DEL 14 DE SETEMBRE:
PER A NOUS JUGADORS/ES DEL CLUB O JUGADORS/ES CB.COLL DE LA TEMPORADA
PASSADA AMB DOCUMENTS CADUCATS, heu d'omplir, signar i enviar escanejats a
inscripcions@cbcoll.cat els següents documents:
4 - CME. Certificat Mèdic Esportiu. L'haurà de certificar un metge. (Només nous jugadors/es.
Aquesta temporada han allargat la validesa 1 any per la situació del COVID-19)
*Podeu trobar els fulls a la pestanya d'inscripcions de la web www.cbcoll.cat o sol·licitar-los a
inscripcions@cbcoll.cat.
5 - Cat Salut, fotocopia o escanejat
6 - DNI del jugador/a ambdues cares, fotocopia o escanejat
7 - Fotografia del jugador/a mida carnet, escanejada

