
	

	

INSCRIPCIÓ EQUIPS FEDERATS U.E. D’HORTA TEMPORADA 2016-2017 
 
 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 
 

Ø Imprès d’inscripció soci U.E. d’Horta 
Ø Imprès sol·licitud de llicència Federació Catalana de Bàsquet 
Ø Imprès d’autorització i cessió de drets d’imatge 
Ø Quotes de la temporada 2016-2017 
Ø Horaris d’entrenaments de cada equip 
Ø Equip i entrenador/a del jugador o jugadora 

 
 
PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 
 

Ø Cal omplir degudament tota la documentació. 
 

Ø Els jugadors o jugadores que ja són socis no han d’omplir l’imprès de soci de la 
U. E. d’Horta.  Només  l’han  d’omplir  els  nous  jugadors  o jugadores  en  cas  
que  no  siguin socis. 

 
Ø Cal adjuntar una fotografia tipus carnet, fotocopia del D.N.I, passaport o llibre de 

família i una fotocopia de la targeta sanitària (T.S.I), o també les podeu portar a 
les oficines del Club per escanejar-les. 

 
Ø La documentació  és lliurarà a les oficines de la U.E. d’Horta (carrer de Feliu i 

Codina,27, Barcelona) o als vostres entrenadors. 
 
 
INFORMACIONS ADDICIONAL 
 

Ø La revisió mèdica es farà al setembre i serà gratuïta i obligatòria, ja que és 
necessària per poder obtenir la llicencia federativa. 
 

Ø Abans del començament de la temporada, i quan la Federació Catalana de 
Bàsquet ho faci públic, publicarem al nostre web www.uehorta.cat les normes 
d’actuació en cas d’accident dels jugadors i jugadores. A la recepció també 
trobareu copies de partes d’accident. 

 
Ø La   Secció   de   Bàsquet   disposa   d’un   codi   de   conducta   d’obligat   

compliment. Recomanem la seva lectura: Codi de Conducta Secció de Bàsquet 
 

Ø Abans de l’inici de la temporada  2016-2017  es farà una reunió amb tots els 
delegats dels equips per informar-los sobre el seu funcionament. 

 
Ø A finals del mes d’octubre  es proporcionarà  la loteria de Nadal als esportistes  

de la Secció. Aquesta és una de les font d’ingressos que permet a la Secció el 
seu bon funcionament. 

 



	

	

Ø Els  acompanyants  que  vulguin accedir a la grada els dies d’entrenament  
hauran d’obtenir un carnet d’acompanyant  a la recepció del C.E.M Horta previ 
pagament d’un dipòsit. En el moment de retornar el carnet, recuperareu el 
dipòsit. Recordeu que no tots els entrenaments d’aquesta temporada es 
celebraran a las instal·lacions del CEM Horta. 

 
Ø No està permès canviar-se en els halls de la instal·lació ni en el lavabos, Tothom 

s’ha de canviar en els vestidors assignats. Preguem no ocupar l'espai de 
recepció per a una bona circulació de les persones que entren i surten de les 
instal·lacions. 

 
Ø Al web del Club  www.uehorta.cat - Secció de Bàsquet, podeu trobar i 

descarregar tota aquesta documentació. 
 
 
 
 
  



	

	

QUOTES SECCIÓ DE BÀSQUET TEMPORADA 2016-2017 
 
 
Les Quotes que s’han d’Abonar es divideixen en dos conceptes diferents: 
 

Ø Quota per la Pràctica de Bàsquet – dona dret a la practica de Bàsquet, i inclou 
la fixa federativa i l’assegurança obligatòria de la FCBQ. 
 

Ø Quota de Soci de la Unió Esportiva d’Horta – dona dret a accés a les 
instal·lacions els dies d’entrenament i de partit i als serveis del club: Revisions 
mèdiques necessàries, Fisio i Servei Mèdic (seguint el protocol marcat) 

 
La Quota per la Pràctica de Bàsquet a la Unió Esportiva d’Horta és de 459 € pels 
equips que entrenen 3 dies a la setmana distribuït en 9 quotes de 51 € i de 369 € pels 
equips que entrenen 2 dies a la setmana distribuït en 9 quotes de 41 € 
 
La Quota de Soci de la Unió Esportiva d’Horta és de 15,50 €/mes x 12 mesos. 
 

 D’aquest 15,50 €, el Club retorna en concepte de promoció esportiva, 5 € a la 
secció que descomptem de la quota mensual. 

 
Així la distribució de les Quotes per la temporada 16/17 queda de la següent manera: 
 

 Equips	amb	3	dies	d'entrenament	
	 Import	 Periodicitat	 mesos	 Total	

Quota	de	la	Secció	 46	€	 mensual	 9	 mesos	 414	€	
Quota	de	Soci	UEH	 15,50	€	 mensual	 12	 mesos	 186	€	

 
 Equips	amb	2	dies	d'entrenament	

	 Import	 Periodicitat	 mesos	 Total	
Quota	de	la	Secció	 36	€	 mensual	 9	 mesos	 324	€	
Quota	de	Soci	UEH	 15,50	€	 mensual	 12	 mesos	 186	€	

 
En els dos casos, les famílies amb tres o més fills que juguin a la Secció de Bàsquet 
gaudiran del 10% de descompte sobre la Quota de la Secció de cada un d’ells. 
 
 
 
 
 
NOTA 
En cas d’abandonar la Secció de Bàsquet de la Unió Esportiva d’Horta al llarg de 
la temporada i abans d’haver abonat la totalitat de la Quota de la Secció 
corresponent, haureu d’abonar la quantitat restant en metàl·lic a les oficines del 
Club. Quan hàgiu abonat aquest import rebreu la Desvinculació i la Baixa 
Federativa per part de la UEH  



	

	

Roba Esportiva Temporada 2016/2017 – Secció de Bàsquet 
 
 
Els nous jugadors o jugadores que s’incorporin al Club i no disposin de la roba de  joc 
hauran  de pagar  la equipació  esportiva  de la propera  temporada.  El pagament 
d’aquesta quota s’efectuarà conjuntament amb el primer rebut girat. El preu de la 
mateixa estarà en funció del pac escollit. El pac numero 1 és obligatori per a tots els 
nous jugadors o jugadores que s’incorporin al Club. 
 
 

Ø PAC DE BENVINGUDA SILVER (Obligatori per a noves incorporacions) 
+ Conjunt blau 
+ Samarreta taronja 
+ Samarreta escalfament 
+ Polo blanc 
+ Xandall  

Preu PAC DE BENVINGUDA SILVER: 135 € 
 
 

Ø PAC DE BENVINGUDA GOLD 
+ Conjunt blau 
+ Samarreta taronja 
+ Samarreta escalfament  
+ Polo blanc 
+ Xandall  
+ Bossa  

Preu PAC DE BENVINGUDA GOLD: 160 € 
 

 
Ø PAC JUMP ESCOLA SILVER (Obligatori Escola a Pre-mini) 

+ Samarreta taronja 
+ Samarreta escalfament 
+ Xandall  

Preu PAC JUMP ESCOLA SILVER: 99€ 
 
 
Ø PAC JUMP ESCOLA GOLD 

+ Samarreta taronja 
+ Samarreta escalfament 
+ Xandall 
+ Bossa 

Preu PAC JUMP ESCOLA GOLD: 126€ 
 
 
  



	

	

Ø Preus individuals per element     Preu unitari 
 

* Conjunt blau    40 € 
* Samarreta taronja    35 € 
* Samarreta escalfament    30 € 
* Pantalons blaus    23 € 
* Bossa    35 € 
* Polo Blanc Club    15 € 
* Xandall    50 € 

 
 
La impressió dels dorsals de joc està inclosa en els preus de la roba de joc. 
Per a impressió de dorsals en altres peces (xandall, etc.) els preus són els següents: 
 

ü Dorsal gran (preu unitari) 2’50€ 
ü Dorsal petit (preu unitari) 1’50€	

 
	


