
BUTLLETA INSCRIPCIÓ

ACCEPTADA LA INSCRIPCIÓ 
DE L’EQUIP

NOM DE L’EQUIP (OBLIGATORI)

CATEGORIA

COLOR DE LA SAMARRETA

COLOR DE LA SAMARRETA EN 
CAS DE COINCIDÈNCIA

NOM DE L’EQUIP (OBLIGATORI)

CATEGORIA

COLOR DE LA SAMARRETA

COLOR EN CAS DE COINCIDÈNCIA

Categoría: ESCOLA Nascuts a 2010 i posteriors

PRE-MINI Nascuts entre 2009-2008

MINI Nascuts entre 2007-2006

INFANTIL Nascuts entre 2005-2004

CADET Nascuts entre 2003-2002

JUNIOR Nascuts entre 2001-2000

SENIOR Nascuts entre 1997 i anteriors

VETERANS
(màxim d’un Jugador federat)

Nascuts entre 1987 i anteriors

Sexe: MASCULÍ

FEMENÍ

MIXTE

Es prega a tots els participants que es presentin al Pavelló mitja hora abans del començament de cada partit  
per si s’avancen els horaris si un equip no es presenta.

Amb la nostra signatura, alliberem a l’Organització de la responsabilitat sobre qualsevol lesió, pèrdua o mal sofert durant el 
Torneig.  Tanmateix coincidim total permís per l’ús de fotografies, vídeo, pel·lícula o qualsevol filmació de l’esdeveniment.

Segell de l’organització

JUGADOR 1 (Capità)
Nom
DNI    Data Naixement
Població
C.P.    Telèfon
E-mail
Club on jugues
Autorització del tutor/a   Signatura jugador
   (si és menor d’edat)

JUGADOR 2
Nom
DNI    Data Naixement
Població
C.P.    Telèfon
E-mail
Club on jugues
Autorització del tutor/a   Signatura jugador
   (si és menor d’edat)

JUGADOR 3
Nom
DNI    Data Naixement
Població
C.P.    Telèfon
E-mail
Club on jugues
Autorització del tutor/a   Signatura jugador
   (si és menor d’edat)

JUGADOR 4
Nom
DNI    Data Naixement
Població
C.P.    Telèfon
E-mail
Club on jugues
Autorització del tutor/a   Signatura jugador
   (si és menor d’edat)



Termini d’inscripció
El termini d’inscripció al Torneig és del 13 de novembre al 23 de desembre de 2017.
L’horari dels enfrontaments entre els diferents equips estarà exposat al Pavelló i a  
la Pàgina Web del Club a partir del dia 29 de desembre.

COM PUC INSCRIUREM?
Es podrà fer efectiva la inscripció al Torneig acudint al Pavelló Municipal els dilluns,
dimecres i divendres de les 20:30 a les 22:00h. Durant tot el termini d’inscripció
estipulat anteriorment.

El pagament de la quota d’inscripció es podrà fer en efectiu el dia que es presenta
la inscripció o mitjançant ingrés a qualsevol oficina de “LA CAIXA” al número de compte  
corrent: IBAN ES54 2100 0153 14 0200439538 consignan’t el nom de l’equip al que pertany.

És necessari omplir el formulari d’inscripció de l’equip sense deixar cap casella en blanc 
i amb la signatura de tots els components de l’equip i de representant legal encas dels 
menors d’edat. (Aquest formulari el podreu trobar i descarregar de la Web del Club, o si 
més no recollir-lo per les instal·lacions del Pavelló Municipal els dies abans assenyalats).

TOTS ELS EQUIPS HAURAN DE TENIR UN NOM.
El formulari d’inscripció haurà de lliurar físicament en el termini abans estipulat (no
serveix presentar-lo per fax o per e-mail). S’haurà de fer efectiu l’import de
la inscripció quan es presenti o bé presentar juntament el justificant de l’ingrés bancari
corresponent.

Un cop ingressat, porta el comprovant juntament amb la inscripció al

PAVELLÓ MUNICIPAL DE
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Avinguda Girona s/n

40 € per equip
SAMARRETES, BEGUDES I MENJAR PER A TOTS ELS PARTICIPANTS

PREMI I TROFEU PELS GUANYADORS

ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

Informació e inscripcions a:
www.cbstaperpetua.cat

i al teléfon 659 025 458

Categories:
Escola (nascuts a 2010 i posteriors)
Pre-Mini (nascuts a 2009 i 2008)
Mini (nascuts a 2007 i 2006)
Infantil (nascuts a 2005 i 2004)
Cadet (nascuts a 2003 i 2002)
Junior (nascuts a 2001 i 2000)
Senior (nascuts a 1999 i anteriors)
Veterans (nascuts a 1987 i anteriors)

Samarreta 
commemorativa 
per tots els 
participants

XXVI Edició


