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Aspectes a tenir en compte 

1. Tots els correus electrònics que rebreu els envia 
la nostra aplicació de gestió de socis i a vegades 
es poden quedar a la carpeta brossa/spam del 
vostre servidor de correus. Si us plau reviseu 
aquesta bústia. 

2. En cas que no rebeu aquests correus electrònics 
contacteu amb el club 
(club.basquet.la.garriga@gmail.com)  

 

3. No realitzeu el pagament de la inscripció fins 
que el Club hagi revisat la vostra inscripció 

4. Número de compte del club: IBAN ES67 0182 
8759 6102 0001 9014 

5. Documents a aportar: 

a. TSI  

b. Justificant pagament 

c. Autorització campus (model) 

 

Pas 1: Com em puc inscriure? 

1.1 Per fer la vostra inscripció hem creat un formulari 
electrònic per tal de que ens pugueu facilitar totes les 
dades de forma fàcil i ràpida.  

https://cblagarriga.playoffinformatica.com/activitat/4/C
ampus-de-basquet-CBLG-2022/ 

El primer que et demana és informar del DNI i data de 
naixement del participant. En cas que no en tingui 
indiqueu el del pare/mare/tutor que fa la inscripció 

 

1.2 En el cas dels jugadors/es del club quan informeu del 
DNI i data de naixement rebreu un avís informant que 
reviseu el vostre correu electrònic (el que vau associar a 
la fitxa del jugador quan vau fer l’alta) per seguir amb el 
procés. En el cas que no el rebeu podeu seguir el procés 
clicant a “Continuar sense verificar identitat” 

 

1.2.1 Un cop accediu al formulari veureu que la majoria 
de camps del participant, dades de contacte i del tutor ja 
estan emplenats i només cal que els reviseu i els canvieu 
si és necessari. 

 

mailto:club.basquet.la.garriga@gmail.com
https://cblagarriga.cat/wp-content/uploads/2022/04/MODEL_AUTORITZACIO_CAMPUS_CBLG_2022_vfinal.pdf
https://cblagarriga.playoffinformatica.com/activitat/4/Campus-de-basquet-CBLG-2022/
https://cblagarriga.playoffinformatica.com/activitat/4/Campus-de-basquet-CBLG-2022/
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1.3 En el cas de participants que no formeu part del club 
us apareixerà un formulari amb tots els camps a 
emplenar 

 

1.4 En el bloc d’adjunts podeu incloure la targeta 
sanitària i full d’autorització si ja els heu digitalitzats. 

Aquells jugadors de club que ja heu lliurat amb 
anterioritat la targeta sanitària no caldrà que la torneu a 
adjuntar i us apareixerà com a lliurada. 

Sinó els podeu remetre posteriorment per correu 
electrònic. 
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1.5 A continuació cal emplenar els camps específics de 
l’activitat. Amb asterisc són els obligatoris. 

 

1.5.1 Entre els camps a informar és important escollir si 
voleu pagar l’import fraccionat o no ja que en funció del 
que trieu rebreu, posteriorment, 1 o 2 rebuts. 

 

1.6 En el següent bloc cal escollir els preus de l’activitat 
que varien en funció del nombre de setmanes que 
assistireu; de si soc segon o tercer germà o  si voleu 
adquirir una samarreta extra.  

Automàticament l’eina us calcularà l’import total de la 
inscripció. 

 



               

 

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT CAMPUS 
 

  

1.7 Per finalitzar cal acceptar les condicions de l’activitat i 
els drets d’imatge 

 

1.8 A la següent pantalla us apareix un resum dels serveis 
sol·licitats i cal seleccionar la única modalitat de 
pagament disponible: per transferència i finalitzar el 
tràmit 

IMPORTANT:  No feu cas al missatge “Fes clic a aquí per 
adjuntar el justificant” ja que no s’ha de pagar abans de 
fer la inscripció sinó un cop el club hagi revisat que totes 
les dades són correctes. 

 

 

1.9 Un cop finalitzat el tràmit rebreu, immediatament, un 
correu electrònic automàtic d’inscripció realitzada 
pendent de validació. 

IMPORTANT:  Adjunt al correu rebreu un primer rebut 
amb la totalitat de l’import però espereu-vos a que ens 
ho revisem per si cal fer alguna modificació o bé s’ha de 
fraccionar l’import en dos rebuts. 

Exemple correu rebut: 

 

I exemple rebut: 
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Pas 2: Revisió inscripció i instruccions pagament 

2.1 En el termini màxim d’una setmana rebreu un segon 
correu electrònic de confirmació i les instruccions a 
seguir per realitzar el pagament de la inscripció. 

Exemple correu rebut: 

 

 

2.2 En el cas que hagueu demanat pagament únic, 
rebreu adjunt al mateix correu el rebut amb la totalitat a 
pagar, 

Exemple pagament únic 

 

2.2 En el cas que hagueu demanat fraccionar el 
pagament, rebreu adjunt al mateix correu el rebut 
modificat amb l’import a pagar per aquest fraccionament 

Exemple model fraccionat 
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2.3 Un cop rebeu aquest correu ja podeu procedir a fer 
l’ingrés al número de compte del club: IBAN ES67 0182 
8759 6102 0001 9014 

En el moment de fer la transferència indiqueu al 
concepte: CAMPUS CBLG – Nom i cognoms del nen/a 

Un cop fet el pagament cal enviar el justificant al correu 
del club: club.basquet.la.garriga@gmail.com  

 

2.4 Aquells que hagueu demanat fraccionar el pagament, 
rebreu uns dies abans del 12 de juny un nou correu 
electrònic amb el segon rebut pendent de pagar 

Exemple correu electrònic 

 

Exemple segon rebut 

 

 

 

Pas 3: Confirmació pagament i enviament documentació complementària 

3.1 Un cop haguem revisat que el pagament s’ha realitzat 
correctament rebreu un correu electrònic de confirmació 
d’inscripció definitiva 

Exemple correu rebut pagament total 

mailto:club.basquet.la.garriga@gmail.com
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Exemple correu rebut pagament parcial 

 

 

 

3.2 Ja sigui en el mateix moment de fer la inscripció 
(excepte el justificant de pagament que s’ha d’enviar 
més endavant) o bé abans de començar el campus s’ha 
d’enviar la següent documentació digitalitzada a la 
nostra adreça de correu electrònic: 
club.basquet.la.garriga@gmail.com  

• Rebut del pagament 

• Targeta Sanitària Individual (excepte els 
jugadors/es del club que ja la teniu annexada a 
la vostra fitxa de socis) 

• Autorització degudament signada pels 
pares/tutors legals. 

 

 

mailto:club.basquet.la.garriga@gmail.com

