PREINSCRICIÓN
TEMPADA 2022-202
 Documentación a entregar a inscrición.
 “ Matrícula aberta todo o ano”
 Métodos de pago:

por ingreso en Abanca - nº de conta:

ES65 2080 5052 1830 4002 4276

(ABANCA)
(“importante”: indicando nome, apelidos do xogador e categoría).
o

Equipaxe do xogadora: 30 euros.

 Compromiso de pagamento das cotas do ano deportivo.


50 € inscrición anuais ( sesions de fisioterapia e recuperación )

 20 € Mensuales Baloncesto Escolar.

* Mellora as habilidades motoras,
* Estimula o sistema cardiovascular
* Favorece a confianza
* Transmite valores

* Reduce o estrés
* Axuda ó fortalecimento muscular

* Desenvolve a rapidez mental.

O deporte fainos máis felices

DATOS DO XOGADOR
EQUIPO ONDE XOGACHES
NOME E APELIDOS DO XOGADOR
DATA DE NACEMENTO E DNI
NOME DO PAI E NAI
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONOS DE CONTACTO

......................................................................................................................
DATOS MÉDICOS RELENTES

.......................................................................................................................

Cardiovasculares, musculares, respiratorios,
alerxias, enfermidades, outros indicar

......................................................................................................................
...................................................................................................................
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De acordo co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, o cliente ou usuario queda informado e presta o
seu consentimento inequívoco á incorporación dos seus datos persoais, incluídos datos médicos, á Actividade de Tratamento
titularidade de CLUB BALONCESTO SAN JOSÉ DE LA GUÍA, con CIF número G 36.756.831. A finalidade do devandito
tratamento é prestarlle un óptimo servizo como Clube, así como a xestión administrativa derivada do mesmo. Así mesmo,
informámoslle que tan só se recollerán datos estritamente necesarios para a prestación dos servizos ofertados por parte do Clube.
DATOS DE SAÚDE: Poderán solicitárselle datos relativos ó seu estado de saúde e dos tratamentos médicos que estea recibindo
ou recibira. O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo
que quere desenvolver coa CLUB BALONCESTO SAN JOSÉ DE LA GUÍA.
Atendendo a que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, do 5 de maio,
sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, autorizo a CLUB BALONCESTO SAN JOSÉ DE LA
GUÍA a facer uso das imaxes ou gravacións onde apareza a miña imaxe xa sexan individuais ou en grupo, realizadas durante a
prestación de servizos, para ser publicadas na páxina web, redes sociais, prensa, exposicións, revistas ou demais publicacións que
realice este Clube.

CLUB BALONCESTO SAN JOSÉ DE LA GUÍA comunícalle que os seus datos poderán ser utilizados co obxecto de enviarlle
información sobre os nosos servizos, cursos, actividades e/ou boletíns informativos ofrecidos polo Clube.

Presta o seu consentimento a CLUB BALONCESTO SAN JOSÉ DE LA GUÍA para que poida comunicarse con vostede por
SMS, WhatsApp e/ou mail, co fin de xestionar os servizos, cursos e actividades ofrecidos polo Clube.

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento, mediante
escrito, acompañado de copia de documento oficial que lle identifique dirixido á dirección C/ Doctor Corbal 25, 36.207, Vigo
(Pontevedra) ou ao correo electrónico cbsanjosedelaguia@hotmail.com. Así mesmo, e de igual maneira, pode revogar o
consentimento prestado á recepción de comunicacións informativas de conformidade co disposto na Lei 34/2002.
CLUB BALONCESTO SAN JOSÉ DE LA GUÍA informa que os datos persoais solicitados, cando deixasen de ser necesarios
ou pertinentes para a finalidade para a cal foron recollidos, serán cancelados conforme establece a Normativa Vixente.
Pode consultar información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa Política de Privacidade do sitio web
www.clubsanjosedelaguia.com.
En último lugar, a empresa infórmalle que, coa firma do presente documento, outorga o consentimento para o tratamento dos seus
datos coa finalidade anteriormente mencionada.

Eu, D/Dñª …………..………………………………………………………...,con..DNI:………………
pai, nai ou titor legal do xogador…………………………………..............…………………….......

Asinado Pai, Nai ou Titor legal:
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- E todos eses trofeos?
- Son case trinta anos de camiño.
- Estaredes contentos?
- Por suposto, mais a nosa ledicia pouco ten
que ver con copas ou medallas.
- E iso?
- Os nosos recoñecementos, os que importan, non están dentro das vitrinas, ou sobre un andel. Responden a
nomes como: María, Sabela, Xosé, Elvira, Rosi ou Xoan; outrora xogadores, agora pais e nais que agardan
na porta dos colexios a que os seus fillos, e fillas, rematen de xogar, aprender e divertirse.
- Iso que dis é fermoso.
- Abofé que si! Un paso tras do outro, dende o C.B.San José da Guía, con traballo, fe e amor.
- Que non é pouco!
-Así é, non é pouco. É seguimos, vendo medrar agora á rapazada no Obradorio Basketgal, construíndo e
soñando, chanzo a chanzo.
- Cres que algún día virá a neta, ou neto, dalgún destes xogadores?
- Non o creo, estou seguro.
“A todas as persoas que deron, dan e darán vida a este proxecto. Dende 1993 para todos e todas vós”.

Miguel A. Alonso Diz
Directivo C.B.San José da Guía

www.clubsanjosedelaguia.com

Historia
Segundo os testemuños que puidemos recoller, o baloncesto empezou a practicarse no colexio San José da
Guía nos anos 1.974/75, manténdose, con diferentes graos de vitalidade, ata marzo de 1.993, ano no que se
funda o C. B. San José da Guía. Nestes anos de traxectoria do club formamos a miles de persoas, tanto da
zona de Vigo coma dos seus arredores.

CONVENIO CON
Colexio Niño Jesús de Praga, Colexio San José de la Guía, Colegio Los Sauces, sesions de recuperación de
Fisioterapia, Psicóloga deportiva, A.S.P.O.F.U.S.A.,

O QUE NOS FAI DISTINTOS
Ademais de formarlos xogador@s tecnicamente e transmitir os valore humans atraves do deporte,temos
sesions de recuperación para os lesionados con o fisioterapeuta do club e o preparador físico do club.Os
nosos entrenadores estan en contacto directo con la Psicóloga deportiva.

ASOCIACION BASKETGAL
O clube é menbro fundador da Asociación Deportiva Basketgal, onde xogan federadamente os
xogadores-as do clube que sexan seleccionados polos adestradores dos equipos intercentros
dende categoría minibasket ata cadetes compatibilizando estes encontros federados
coa liga escolar que xogan co noso clube.
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PAIS / NAIS
Como Pais e Nais de Familia non debemos de menosprezar o
deporte nos nosos fill@s e consideralo como unha simple
actividade física que serve só para entreterse. Debemos de
considerar que se se leva dunha forma axeitada e acorde aos
intereses dos nosos fill@s, converterase nun hábito
saudable, en todos os sentidos, que formará parte do seu
desenvolvemento como persoa. Debemos ser conscientes de
que un/unha nen@ que
non practica algún
deporte durante a súa
infancia é moi
probable que non o
faga durante a súa vida
adulta. A actividade
física debe ter como obxectivo desenvolver a súa psicomotricidade,
coordinación e “fomentar valores humanos” de respecto, convivencia e valor
do esforzo. O’s nen@s de 3 a 6 anos aínda non están preparados para soportar
exercicios de potencia muscular, por iso, a actividade física óptima para eles deberá estar dominada polo xogo e debe
alcanzar os seguintes beneficios:

Beneficios do deporte
• Integra ao nen@ na sociedade e axúdalle a superar a timidez.
• Ensínalle a seguir unhas normas.
• Frea os seus impulsos excesivos.
• Faralle pensar máis nos demais e será menos individual.
• Faralle recoñecer e respectar que existe alguén que sabe máis
que el .
• Produce un aumento xeneralizado do movemento coordinado.
• Mellora as súas posibilidades motoras.
• Aumenta o seu crecemento.
• Potencia a creación e regularización de hábitos.
• Estimula a hixiene e a saúde.
• Ensínalle a ter responsabilidades.
• Divirte.
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EQUIPOS
DÍAS E LUGAR
ENTRENAMENTO

HORARIO

DATA
INICIO
TEMPADA

17:30-18:30

20/09/2022

PRECIO
MENSUAL

PRECIOS
ANUAIS

20 € x 9 meses

180 € un recibo
90 € dos recibos

EQUIPO

DATA DE
NACEMENTO

BALONCESTO
ESCOLAR

2005-2013

JUNIOR
MASCULINO

2005-2006

HORARIOS EN
SEPTEMBRO

AGOSTO

SENIOR
FEMENINO

2004 e
anteriores

HORARIOS EN
SEPTEMBRO

AGOSTO

350 € un recibo
175€ dos recibos

SENIOR
MASCULINO

2004 e
anteriores

HORARIOS EN
SEPTEMBRO

AGOSTO

350 € un recibo
175 € dos recibos

MARTES - VENRES
C.SAN JOSE DE LA GUIA

35 € x 10 meses

350 € un recibo
175€ dos recibos

CLUB BALONCESTO SAN JOSE DE LA GUIA

EQUIPOS BASKETGAL
DATA DE
NACEMENTO

LUGAR ENTRENAMENTO

ALEVIN
MASCULINO
ALEVIN
FEMENINO
INFANTIL
MASCULINO

2011-12

EN SEPTEMBRO

2011-12

EN SEPTEMBRO

2009-10

EN SEPTEMBRO

CADETE
FEMENINO
CADETE
MASCULINO

2007-08

EN SEPTEMBRO

2005-06

EN SEPTEMBRO

EQUIPO

