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                                         COMUNICAT INSCRIPCIÓ FÚTBOL BASE 

TEMPORADA 2021/2022 

 

HORARIS INSCRIPCIÓ: 

La tramitació de la fitxa federativa corresponent a la temporada 2021/2022 així com l’actualització 
de les dades de caràcter personal, es farà en les oficines de l´Estadi Municipal de Badalona en horari 
de 17:00h a 20:00h, per l´ordre que es detalla a continuació: 

 

CATEGORIA DATES 
ESCOLA I PREBENJAMINS 15-16 de Juliol 
BENJAMINS 15-16 de Juliol 
ALEVINS 19-20-21 Juliol 
INFANTILS 22-23-26 Juliol 
CADETS 27-28 Juliol 
JUVENILS 29-30 Juliol 
  

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: 

Tots els jugadors hauran de portar la següent documentació per tal de formalitzar la inscripció.  

ÉS OBLIGATORI PORTAR TOTA LA  DOCUMENTACIÓ COMPLETA, EN CAS CONTRARI, 
S’HAURÀ DE PORTAR UN ALTRE DIA:  

- 1 foto tipus carnet (tots els jugadors) 
- Fotocopia DNI o llibre de família 
- Fotocopia Targeta sanitària  
- Fotocopia compte bancari o rebut amb el numero IBAN 
- Full inscripció, autoritzacions i LOPD degudament signat 
- Normes Generals de protocol de futbol base degudament signat 
- Comprovant pagament inscripció (no s’acceptarà cap inscripció sense el comprovant de 

pagament) 
 

INFORMACIÓ QUOTES: 

El pagament de la quota d´inscripció  es realitzarà mitjançant targeta de crèdit, ingrés o 
transferència en el número de compte: 

ES94  2100  0448  61  0200210596 
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Si la opció que realitzi sigui la de  transferència bancària, el justificant de pagament haurà de 
presentar-se juntament amb la inscripció en oficines. No s´acceptarà cap inscripció sense el degut 
justificant de pagament. 

 Als jugadors del club de la temporada 2020-2021  gaudiran d’un descompte de 50 € 
de la quota general i proporcional per cada cas en el moment de la inscripció. 

 

QUOTA DATA IMPORT 

1ª QUOTA INSCRIPCIÓ 
Juliol 

200,00 € 
Totes les categories (PAGAMENT AMB TARGETA) 
2ª QUOTA 

30 Octubre 2021 
200,00 € 

PREBENJAMINS 100,00 € 
(REBUT BANCARI) 

3ª QUOTA 
31 Desembre 2021 

200,00 € 

PREBENJAMINS 100,00 € 
(REBUT BANCARI) 

 

QUOTA GENERAL:                600,00 € 

QUOTA PREBENJAMINS:   400,00 € 

QUOTA ESCOLA:                           325,00 €   

QUOTA GERMANS:                350,00 € 

QUOTA  3er..GERMÀ:  200,00 € 

 

 

NOTA IMPORTANT: 

Els jugadors que es donin de baixa a meitat de temporada per fitxar per un altre 
club, caldrà que pagui les quotes restants fins a final de temporada. 

 

Els jugadors de la FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA tindran 2 carnets d’abonat amb conveni amb 
el CLUB DE FUTBOL  BADALONA. 
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REVISIÓ MÈDICA: 

La revisió mèdica és obligatòria per a tots els jugadors. Es renovarà cada dos anys i haurà de fer-se 
al centre adscrit a la Fundació Futbol Badalona, qui tramitarà la fitxa amb la Federació Catalana de 
Futbol. La Fundació recomana realitzar la revisió mèdica anualment. 

El preu de la revisió mèdica és de 30 euros 

Es farà a les nostres instal·lacions per la entitat MEDICINA ESPORTIVA I FISIOTERAPIA RECUPERA’T 
durant el mes de setembre coincidint amb els entrenaments dels jugadors, els nostres coordinadors 
gestionaren els dies per cada equip. 

 

ROBA: 

La marca esportiva de la roba és SCORE TECH. 

A partir del 15 de juliol es pot comprar on-line a traves de la pàgina web del Club: 
www.cfbadalona.net  

El període de compra és fins el dia 15 de setembre. 

Preu Pack  230 euros  (IVA INCLÒS) 

 

REUNIONS INFORMATIVES SETEMBRE: 

Per determinar dates. 

HORARI OFICINES: 

De dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 hores. 

COMUNICACIÓ : 

La Fundació Futbol Badalona informarà puntualment a través de comunicats via 
WhatsApp (grups d´equips) i e-mail. Es recomana revisar que el correu electrònic 
facilitat al full d´inscripció sigui el correcte. No obstant a través de les nostres xarxes 
socials també estareu permanentment informats de totes les activitats i informació 
rellevant.  

Segueix-nos a les xarxes: 

 

 

 


