ACTIVITATS ESPORTIVES 22/23

ESCOLA BÀSQUET
S.E. CASAL

Adreçat a
Infants nascuts entre 2015 i 2017 (consultar els del 2018)
Horaris
Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:30
Inici activitats
El dimecres 7 de setembre, la pavelló Joan Marqués del passatge Alcover.

Quin import es paga per fer l’activitat?
Llicències / Assegurances
Socis/es del Casal
Públic general

70€

25€/mes
50€/mes

Formalització de la inscripció (a partir del 5 de setembre)
Per fer aquesta activitat cal rebre una assignació de plaça per part de la coordinació de la
Secció Esportiva. Els horaris d’atenció a les famílies a les oficines del club són: dilluns i dimarts
de 17:30 a 20:00 i divendres de 16:30 a 19:30.
Un cop tingueu l’assignació de plaça podreu tramitat la inscripció seguint les indicacions
del vostre cas:
NOUS JUGADORS SOCIS DEL CASAL – A les oficines de la Societat, a les jornades InfoCasal
(del 5 al 9 de setembre), des del formulari del web del Casal o des de l’APP del Casal.
JUGADORS SOCIS DEL CASAL DE LA TEMPORADA PASSADA – Responent el formulari
d’inscripció ràpida que hauran rebut o mitjançant qualsevol dels sistemes descrits al punt
anterior.
PÚBLIC EN GENERAL – A les oficines de la Societat, a les jornades InfoCasal (del 5 al 9 de
setembre) o des del formulari del web del Casal.

Per participar a aquesta activitat cal ser soci del CASAL?
No, però els socis tenen un preu especial.

Assegurança
FCBQ

Per a més informació

93 890 01 23 / 93 890 12 48
WhatsApp 602 25 22 29
casal@casal.org / www.casal.org

INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIACIÓ
CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL
El Casal és una entitat sociocultural sense afany de lucre que, des de Vilafranca del Penedès, però
amb vocació comarcal, treballa per promoure activitats culturals, esportives, de lleure i formatives.
Com fer-se soci/a?
La inscripció es pot formalitzar a les oficines de la societat i per internet des de la plana web
www.casal.org.
Quan costa ser soci o sòcia del Casal de Vilafranca?
L’entitat compta amb un ampli programa de quotes en funció de la vostra edat i situació familiar.
Quota d’accés: No n’hi ha
Soci/a jove: 10,50€ mensuals (joves entre 18 i 25 anys sense beneficiaris)
Soci/a individual: 12,50€ mensuals (majors de 25 anys sense beneficiaris)
Soci/a sènior: 12,50€ mensuals (majors de 65 anys i poden tenir beneficiaris/es)
Soci/a de número o familiar: 20,50€ mensuals (majors de 18 anys i poden tenir beneficiaris/es)
Soci/a de mèrit: 9,50€ mensuals* (majors de 65 anys i una antiguitat mínima de 5 anys. Poden tenir
beneficiaris/es. (*El pagament es realitza de forma trimestral)
Quotes de soci/a i la deducció a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
Els socis i sòcies del Casal que tinguin deduccions a la seva renda, cada any recuperaran un 15%
de les seves quotes socials, produint-se una rebaixa important de la seva contribució per donar
suport als projectes de l’entitat.
Valor afegit
Des de l’entitat treballem per oferir el màxim valor afegit als nostres socis i sòcies. Per aquest motiu
tots els associats gaudeixen d’un ampli programa de serveis i avantatges al llarg de tot l’any.
Podeu consultar tots els detalls a la guia dels socis i sòcies que trobareu al web de l’entitat.
APP del Casal – El carnet del segle XXI
Tots els socis i sòcies disposeu d’una APP de l’entitat que us facilita poder-vos identificar com a socis
i sòcies del Casal i fer gestions directament amb l’entitat.
Programa CASAL 2030
L’objectiu d’aquest programa és poder arribar a l’any 2030 amb unes instal·lacions segures i
adequades per fer-hi activitats des dels infants fins la gent gran. Per això, a l’Assemblea General
del 12 de desembre de 2020 es va es va aprovar la quota ‘PROGRAMA CASAL 2030’ de millora
patrimonial de l’entitat. Aquesta quota es paga cada any al mes de març.
Loteria de Nadal 2022
Com cada any des de principis del segle XX, els socis i sòcies del Casal participen a la loteria de
Nadal. El càrrec d’aquest any serà domiciliat a principis de novembre i serà d’un import de 10€.
Si no voleu participar-hi, només cal que ho indiqueu en el moment de fer-vos socis o sòcies; ens
envieu el document que trobareu a casal.org/loteria abans del 30 d’octubre a l’adreça
casal@casal.org, o venir a fer la gestió a les oficines.

Per a més informació

93 890 01 23 / 93 890 12 48
WhatsApp 602 25 22 29
casal@casal.org / www.casal.org

Programa d’ajuts i beques
L’entitat disposa d’un programa d’ajuts adreçats a les famílies. Per al curs 22/23 els recursos són els
següents:
-

Programa de beques “Tots hi tenim lloc”, per a famílies en risc d’exclusió.
Programa famílies monoparentals, per a socis que configuren una unitat familiar monoparental i
tenen fills menors de 18 anys fent activitats al Casal.
Programa famílies nombroses, per a socis que configuren una unitat familiar nombrosa i tenen
fills menors de 18 anys fent activitats al Casal.

Si creieu que us en podeu beneficiar, demaneu més informació a les oficines del Casal.

Per a més informació
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