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Com formalitzar la inscripció? 
 
Tal i com es va acordar a l’assemblea de socis del 01 d’agost de 2021, 
l’entitat disposarà d’una plataforma que gestionarà les inscripcions, els 
pagaments de l’activitat i la comunicació amb els nostres jugadors i socis. 
Tota aquesta tramitació es realitzarà de forma telemàtica i els nostres 
jugadors podran inscriure’ns a l’activitat mitjançant qualsevol tipus de 
terminal. També s’ha configurat l’aplicació per a que els 
socis/simpatitzants puguin inscriure de la mateixa forma. 
 
En aquesta aplicació els nostres jugadors o socis podran escollir la forma 
de pagament que s’ajusti més a les seves necessitats. Les diferents tarifes 
i formes de pagament aprovades són les que es mostraran a l’apartat 
corresponent. El pagament es realitzarà mitjançant targeta bancària, de 
la mateixa forma que les diferents plataformes de contingut audiovisual 
(Netflix,  etc.). 
 
D’altra banda la FCBQ ha establert una nova aplicació per a que les 
llicències les realitzin directament els federats des de la seva l’APP. A 
continuació adjuntem enllaç al manual per formalitzar la llicència 
federativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vegada l’entitat comprovi la correcta preinscripció de la llicència 
federativa i la correcta tramitació de les formules de pagament, l’entitat 
procedirà a validar la llicència. 
 
Us recordem que, tal com determina els nostres estatuts, per formalitzar 
la llicència caldrà estar al corrent de pagament de les obligacions 
contretes la temporada anterior. En cas contrari, es denegarà 
l’aprovació de la llicència  
 

 

 
 
Contactes 
 
Per a qualsevol consulta posem a la vostra disposició els següents 
contactes: 
 
 

Genèric info@basquetvendrell.cat 
 

Coordinació 
Bàsquet Federat Eric Blay 

658 14 50 83 

dt.abvendrell@basquetvendrell.cat 
 

Coordinació 
Bàsquet Escolar 

Ivan 
Espallargas 

658 60 22 25 

escola@basquetvendrell.cat 

 

 
Informació del club 
 
Per estar informat de les noticies i activitats del club, posem a la vostra 
disposició els següents mitjans: 
 
 
 

Web del club http://www.basquetvendrell.cat 
 

Facebook Associació Basquet Vendrell (AB Vendrell) 

Twitter @abvendrell 
 

Instagram 
@abvendrell 

 
Plataforma 
pagaments 

http://campus.basquetvendrell.cat/ 
 

 

Manual llicència 
federativa 

Plataforma d’inscripció 
i pagament 
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Equipacions 
 
 

Els jugadors/es nous/ves que 
arribin al club, hauran de comprar 
l’equipació oficial del club.  
 
A tal efecte s’ha habilitat una 
botiga virtual amb avantatges 
pels nostres jugadors i jugadores, 
com la de flexibilitzar a través de 
la xarxa reposicions immediates, 
lliurament a domicili, pagament 
fraccionat, etc., aconseguint 
millorar i facilitar la seva 
distribució. 
Tot i això, per circumstàncies 

actuals del mercat, existeix la possibilitat de que, aquest any, l’entitat faci 
d’intermediari amb les famílies per facilitar-ne la distribució. 
 
D’altra banda, com a novetat d’aquest any i per tal d’intentar garantir la 
uniformitat dels nostres federats, es subministrarà a tots els nostres jugadors 
tres peces que ajudaran a aconseguir aquest objectiu: Dessuadora, 
motxilla i samarreta d’entrenament. 
 
El preu d’aquestes peces és de 50 € (per sota del cost de compra) i es 
facturarà amb la quota inicial. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Revisions mèdiques 
 
 
Aquest any, la FCBQ ha anunciat que no serà necessària la revisió 
mèdica per formalitzar la fitxa federativa, ja que es prorroguen els 
certificats mèdics un any. 
  
 

Fets significatius: 
 
Aquesta temporada podem comentar els següents fets significatius: 
 

 Continuem apostant per la línia femenina amb la consolidació 
d’un equip B, que competirà a la CT Sots1 

 Intentarem implementar un software que permeti l’emissió dels 
partits dels nostres “streaming” de forma desatesa. 

 Ampliació de recursos a l’àrea esportiva amb la incorporació de 
persones que vetllaran per la preparació física dels equips i la 
readaptació de lesions dels nostres jugadors. 

 Continuarem amb la gestió de les taules de bàsquet formatiu es 
gestionarà des de l’entitat, segons l’acord de l’assemblea de socis 
de data 31 de juliol de 2020. 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



 
Socis/es i jugadors/es 

Si sou “taronges”, o d’alguna manera teniu lligam amb l’Associació de Bàsquet El Vendrell, us convidem a fer-vos socis o sòcies de l’entitat.  D’aquesta forma podreu 
participar en la dinàmica de l’associació i col·laborareu en el manteniment de l’entitat. 

• Podran ser-ho tots els majors d’edat. 
• El cost serà de 50 € anuals. 
• Tindran veu i vot a les assemblees generals. 

 

Preus 
 
El pagament de la quota de l’activitat és la que figura a la casella de quota anual. Aquest any, també podràs gaudir d’un 5% de descompte si es realitza el pagament la 
quota íntegre de l’activitat.  
 
A més, l’AB El Vendrell ofereix la possibilitat de realitzat el pagament de forma fraccionada. En aquest sentit, es proposa una formula de pagament tal com s’especifica en 
el quadre adjunt. 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, els pagaments es realitzaran des de la plataforma habilitada. En aquesta eina, es podrà escollir la formula de pagament desitjada. 
El càrrec de les quotes establertes es realitzarà tal i com es determina en el quadre adjunt. 
 
Aquest any, també s’ofereix la possibilitat de realitzar configuracions personalitzades per a realitzar el pagament fraccionat de les quotes en els períodes setembre a març. 
Si estàs interessat, sol·liciteu cita per establir les condicions de pagament. 
 

Categoria i 
any de 

naixement 

Quota anual + 
Quota de soci 

+ accesoris 
club[i] +  

Pagament 
únic Quota 

anual + quota 
de soci 

(descompte 
5% sobre la 

quota anual i 
quota soci) 

Primer 
pagament 
(pagament 
en targeta o 
plataforma 

digital) 

Segon 
pagament 
Setembre 
(Data de 

càrrec 
01/09/2022) 

Quota 
Octubre 
(Data de 

càrrec 
01/10/2022) 

Quota 
Novembre 

(Data de càrrec 
01/11/2022) 

Quota 
Desembre 

(Data de càrrec 
01/12/2022) 

Quota gener 
(Data de càrrec 

01/01/2023) 

Quota febrer 
(Data de càrrec 

01/02/2023) 

Quota març 
(Data de càrrec 

01/03/2023) 

Pre-mini        
Fins a 2013 450,00 € 430,00 € 205,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 

Mini            
2011-2012 480,00 € 458,50 € 185,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 

Preinfantil 
Infantil       

2009-2010 
605,00 € 577,25 € 205,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Cadet          
2007-2008 605,00 € 577,25 € 205,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Junior         
2005-2006 660,00 € 629,50 € 225,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 

Sènior  
/Sots21        

Des de 2004 
450,00 € 430,00 € 190,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 

 


