
                                                   
                                         

BÀSQUET SAGRAT COR - TGN BÀSQUET 
CURS 2022-2023 

 

 HORARIS BÀSQUET  
           Alumnes  No alumnes 

ESCOLA P4/P5 
 P4/P5 – MIXTE 
(2017-2018) 

Dimarts i dijous de 17 a 18.30 300 350 

ESCOLA MASC. 
1r-2n d’EP 
 (2015-2016) 

Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 325 375 

ESCOLA FEM. 
1r-2n d’EP  
(2015-2016) 

Dimarts i dijous de 17 a 18.30 325 375 

BENJAMÍ FEMENÍ  
3r-4t d’EP  
(2013-2014) 

Dimarts, dijous i divendres 17-18.30 400 450 

ALEVÍ FEMENÍ   
5è-6è d’EP         
(2011-2012) 

Dimarts, dijous, divendres   450 500 

BENJAMÍ MASCULÍ 
3r-4t d’EP  
(2013-2014) 

Dilluns,dimecres, divendres 17-18.30 400 450 

ALEVÍ MASCULI 
5è-6è d’EP         
(2011-2012) 

Dilluns,dimecres, divendres   450 500 

SÈNIOR MARES Sense límit d’edat 
Per determinar 

175   

SÈNIOR PARES Sense límit d’edat  175   

1 únic pagament Anual tindrà: 
50 € de descompte sobre l’import total de cada quota 

PRE  e  INFANTIL 1r-2n ESO (2010–2009) Per determinar   650 700 

CADETS 3r-4t ESO  (2008-2007) Per determinar  700 750 

JUNIORS BAT(2006-2005) Per determinar 825 875 

1 únic pagament Anual tindrà: 
100 € de descompte sobre l’import total de cada quota 

 
Per beneficiar-se del descompte d’alumnes, cal satisfer la quota anual de l’AMPA. 
 
La inscripció a l’activitat de bàsquet s’haurà de fer mitjançant el formulari que estarà habilitat a 
la pàgina www.tgnbasquet.com, en l’apartat d’inscripcions.  
 
Terminis d’inscripcions. Es pot escollir periodicitat Anual (un únic pagament amb descompte) o 
Semestral (2 pagaments sense descompte, el total sumarà la quota a dalt fixada). 

Si la periodicitat escollida és Anual, cal realitzar un únic pagament íntegre de la quota indicada. El 

termini de pagament de la mateixa finalitzarà: 
 Equips federats: fins el 30 d’agost. 
 Equips escolars: fins el 20 de setembre (d’escola a benjamins). 

Si la periodicitat escollida és Semestral, cal realitzar dos pagaments de la quota indicada. Els 

terminis dels pagaments finalitzaran: 
 Equips federats:  

o 1r pagament: fins el 30 d’agost. 
o 2n pagament: fins el 30 de novembre. 

 Equips escolars (d’escola a benjamins):  
o 1r pagament: fins el 20 de setembre. 
o 2n pagament: fins el 30 de novembre. 

NO SERÀ ADMESA CAP SOL·LICITUD, NI L'ALUMNE IMPLICAT COMENÇARÀ L'ACTIVITAT 
SI RESTEN QUOTES PENDENTS DE DARRERES TEMPORADES O PAGAMENT DE L’AMPA. 

 
NOTA:  
Els entrenaments dels equips federats començaran sobre el dia 1 de setembre.   
Els entrenaments dels equips escolars (escola basquet i Benjamins) començaran el 3 d’ Octubre. 

http://www.tgnbasquet.com/

