
 
                                   Club Bàsquet Sitges 
                Club Esportiu Sitgetà De Basquetbol 
    

 
 
 
 

Matrícula temporada 2022 - 2023 
 
Lloc per realitzar la matrícula presencial:    

OFICINA DE L’ESCOLA DE BÀSQUET SITGES 
Pavelló Municipal de Pins Vens 
Av.  Cardenal Vidal i Barraquer, s/n.  08870 SITGES 
Telf. Oficina: 673.422.974 

 
Matrícula telemàtica “on line”.  
 Complimentar formulari d’inscripció al web: 

cbsitges.com 

Dies de matriculació  escola:  
Dies de matrícula:  A determinar durant el mes de Juny.  
Horari oficina:    de 18 a 19.30 hores.  
Equips:    Tots els equips de l’Escola 
Inscripció telemàtica:  Veure el web cbsitges.com 
 
 
 
En el moment de la matriculació el pare/mare/tutor haurà de : 
 
1) Complimentar  i signar la fitxa d’inscripció (o formulari) de l’Escola. 

2) Revisar i signar la Sol·licitud de Fitxa Federació Catalana Basquetbol. 

3) Presentar la Tarja Sanitària Individual (si no s’ha presentat abans). 

4) El/la jugador/jugadora es farà la foto per la fitxa (si no s’ha fet abans).  

(En cas de ser el primer any que participa en la lliga de la Federació Catalana, 

adjuntar original de DNI i la T.S.I. del/la jugador/a) 
 

 
Dies per passar la revisió mèdica al pavelló:  
Pendent de confirmar. S’avisarà oportunament.   

Import de la revisió mèdica (s’abonarà en el moment de passar-la)    
 

 
 
 
 
 



 
                                   Club Bàsquet Sitges 
                Club Esportiu Sitgetà De Basquetbol 
 
 
 
 
 
 
-Preus inscripció temporada 2022-2023 
            
   Quotes domiciliades: 
Categoria  Any 

naixement 
Import Setembre Octubre Novem. Desem. Gener Febrer 

Benjamins 2015-2013 150.00€ 150.00€  
    

         
Pre-mini 
federat 2014-2013 420.00€ 170.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 

Minis   2012-2011 420.00€ 170.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 

Infantil i 
Pre-infantil 2010-2009 420.00€ 170.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 

Cadets   2008-2007 420.00€ 170.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 

         

Júniors  2006-2005 470.00€ 220.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 

Sots -21 2004-2001 470.00€ 220.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 

 
 Pagament aplaçat: El pagament aplaçat el presentarà directament l’Escola al domicili 
bancari indicat al full d’inscripció. (No s’ha de realitzar cap pagament per transferència).  
 
 Pagament al comptat: El pagament al comptat es farà per  ingrés bancari del  total de 
la quota durant el mes de Setembre 2022, al compte corrent corresponent segons si es 
masculí o femení:  
 
Masculí – Club Bàsquet Sitges Caixa Banc       Cte.  ES05-2100-6433-7721-0007-7562 

Femení – Club Esportiu Sitgetà Caixa Banc       Cte.  ES67-2100-6433-7921-0008-5660 
 
 
-Inscripció de germans:  
 

En cas d’inscriure dos germans,  la segona inscripció tindrà una subvenció per  part de 
l’Escola del 40% de la segona inscripció. 

Aquesta subvenció la pagarà l’Escola per transferència bancària directament al interessat, 
durant la primera quinzena del mes de Gener de 2022 

Per tenir dret a la subvenció és necessari omplir la sol·licitud d’”Inscripció Bonificada Germà” 
que trobareu a la oficina de l’Escola de Bàsquet. 

 
 
Podeu fer la inscripció “on line” al web de l’Escola de Bàsquet:  
www:cbsitges.com  
o bé per l’aplicació en el següent enllaç: 
https://basquetsitges.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php?idConfiguracioFormulariColegi=5TAmb
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