
QUOTES I FORMES DE PAGAMENT 

Instruccions Temporada 2020/21

1. Per categoria, la quota anual és la següent :

2. Formes de pagament.   Heu de seguir les següents instruccions d’acord amb el que hàgiu triat a la

sol.licitud d’Inscripció:

Pagament ÚNIC. Ingressar la quota anual al compte del club ES20 2038 3282 7260 0021 1037 de 
Bankia indicant nom i llinatges del Jugador o la Jugadora, abans del 12 de setembre. 

 Pagament FRACCIONAT : 

 1ª quota. Ingressar al compte del club ES20 2038 3282 7260 0021 1037 de Bankia indicant
nom i llinatges del jugador o la jugadora la següent quantitat abans del 12 de setembre :

 Resta de pagaments,  ingressar al compte del club d’acord amb el següent calendari:

Solament si preferiu pagar la 2ª  i 3ª quota per domiciliació bancària heu d’emplenar i firmar 
aquesta domiciliació i enviar-la per e-mail a  cbsantamaria.secretaria@gmail.com : 

Nom jugador /a
Categoria 

IBAN ES 

Firma del 
titular del 
compte 

Premini Mini Infantil Cadet Sub 23 / Sènior 

150 € 150 € 150 € 150 € 200 € 

Quotes Quan Premini Mini Infantil Cadet Sub 23 / Sènior 

2ª Abans del 12 
de Novembre 

75 € 90 € 100 € 100 € 110 € 

3ª Abans del 12 
de gener 

75 € 90 € 100 € 100 € 100 € 

3. Important

 No es tramitarà la fitxa als jugadors o jugadores amb algun deute pendent amb el club.

 El descompte de 30€ per 2on i successius germans/es s’aplicarà a la darrera quota.

 Si qualcú vol ingressar en efectiu ho pot fer als caixers de Bankia (indicau el nom del jugador
o la jugadora)

 Qualsevol altre forma de pagament posau-vos en contacte amb el club mitjançant

l’adreça cbsantamaria.secretaria@gmail.com.

Premini Mini Infantil Cadet Sub 23 / Senior 

300 € 330 € 350 € 350 € 410 € 
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