Nº 11 / 2018-2019
Registre 000094

A TOTES LES ENTITATS DE LES COMARQUES DE BARCELONA

- REUNIÓ TROBADES ESCOLES (ESCOLES DE BASQUETBOL)
Ens adrecem a totes les Entitats afiliades de les Comarques de Barcelona, per informar-vos
que es convoca a una reunió, el proper dimecres dia 16 de gener de 2019 a les 18:00
hores, a la Sala d’Actes de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), Rambla
Guipúscoa, 27, 1r. pis, a totes les Escoles de Basquetbol que estiguin interessades en
participar en les Trobades d’Escoles de les Comarques de Barcelona que començaran al
mes de febrer, per tal de poder organitzar aquesta activitat.
És per això, que agrairem que portin complimentat el dia de la reunió, el full d’inscripció
adjunt a les Trobades d’Escoles de les Comarques de Barcelona.
Recordeu que per tramitar el tríptic de l’equip i la sol·licitud de llicència de jugador/a d’Escola
de Bàsquet s’ha de fer mitjançant l’aplicatiu de llicències. Per a qualsevol dubte sobre les
inscripcions podeu consultar la darrera circular d’Escoles de Bàsquet.
En espera de la vostra assistència,
Barcelona, 20 de desembre de 2018

Signat l’original: Toti Mumbrú
Gerent

Nº XX / 2018-2019
Registre 000000

FULL D’INSCRIPCIÓ TROBADES QUINZENALS D’ESCOLES DE BÀSQUET DE
LES COMARQUES DE BARCELONA TEMPORADA 2018-2019
ENTITAT:
RESPONSABLE:
TELÈFON:
E-MAIL:
Atenció: Amb la finalitat de facilitar el bon funcionament, organització i coordinació de la trobada, les dades facilitades en
aquest quadre es podran cedir als corresponents interessats o col·laboradors i exposar de forma pública a través d’Internet o
dels mitjans que l’FCBQ consideri més oportuns.

GRUPS AMB ELS QUE HI VOLEU PARTICIPAR
ANY NAIXEMENT
2007 – 2008
2009 – 2010
2011 – 2012
2013

MIXTE

FEMENÍ

MASCULÍ

* Indiqueu el nombre d’equips que teniu de cada grup d’edats.
* Si teniu equips amb jugadors/es que pertanyin a més d’un grup d’edats, marqueu la casella del grup dels més grans.

PROPOSTA DATES TROBADES
COM A ORGANITZADOR
Encerclar
COM A VISITANT
dia escollit HORARI NOM I ADREÇA INSTAL·LACIÓ NÚM. PISTES

OBSERVACIONS

16/17 febrer
23/24 febrer
2/3 març
9/10 març
16/17 març
23/24 març
30/31 març
6/7 abril
4/5 maig
11/12 maig
25 de maig

TROBADA FINAL D’ESCOLES DE BÀSQUET (per confirmar)

Les dades del present imprès seran tractades en un fitxer titularitat de l’FCBQ, sent la seva finalitat la formalització, gestió i coordinació
de la inscripció i l’enviament d’informació relacionada amb el basquetbol, quedant tots els afectats sotmesos a la normativa esportiva i
federativa d’aplicació. Poden exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint un escrit juntament amb una fotocòpia
del seu DNI a l’Assessoria Jurídica de l’FCBQ – Rambla Guipúscoa, 27 (08018) Barcelona.

Data límit inscripció: 16 de gener 2019
Fer arribar inscripció per correu electrònic a: promocio@basquetcatala.cat

