
A continuació us detallem el cost de la lliga FEMENINA de Bàsquet Dinamis 17-18 i les
formes de pagament.


Cost de la lliga i formes de pagament:
La competició començarà el 26 de Setembre i acabarà l’última setmana de juny
aproximadament.
o Es jugaran un total de 15 partits com a mínim per fase. Estaran repartits en una lliga
regular i una fase eliminatòria.
- Grups de 8: 14 partits de lliga regular + Playoff Final els 8 equips
- Grups de 9: 16 partits de lliga regular + Final Four ( 4 primers classificats)
o

o
o

EL PREU TOTAL DE LES DUES FASES ÉS DE 1700 €
La forma de pagament serà la següent:
1) Mitjançant una transferència al número de compte: ES78 2013 0469 06
0200823591 tot indicant en el concepte de l’ordre el nom de l’equip
participant, i enviar el comprovant.
2) O en efectiu a la mateixa recepció del Gimnàs Dinamis, de dilluns a divendres de
19.00h a 21.00h.
 Un sol pagament (1ª i 2ª Fase) amb un 5% de descompte,
QUANTITAT 1615€.
 Dos pagaments per separat:
 1ª FASE: QUANTITAT 850€ (fins el 19 de Setembre).
 2ª FASE: QUANTITAT 850€. A concretar la data de
començament i la data de pagament d’aquesta fase (depenent de
la data de finalització de la 1ª Fase).

Una vegada feta la transferència és imprescindible que envieu un correu
electrònic a lliguesbasquet@dinamis.es amb el nom de l’equip, el nom del vostre
capità, el número de telèfon de contacte y el seu número de DNI. A més, adjunt ha
d’haver-hi el justificant de pagament.
IMPORTANT!: La data límit per fer els pagaments és el dilluns 18 de Setembre,
tant com si és el de la 1ª Fase com si és el de la 1ª i 2ª Fase amb el descompte. Si
esteu interessats reserveu plaça, un cop finalitzi el termini no acceptarem equips.
Recordeu que el Gimnàs Dinamis romandrà tancat del 1 al 31 d’Agost.


La competició tindrà 2 fases:
o
o

Del Setembre al Febrer i del Febrer al Juny.
Horaris : 20.00h – 20.30h



Per poder jugar a les lligues de Bàsquet Dinamis s’ha de fer el pagament de la
Lliga abans de començar, ja que si no és així no podran començar a jugar.



Lliga d’estiu la organitzem al juliol.

Atentament,
Jordi Clotet
Telf. 93.455.59.14
E-mail: lliguesbasquet@dinamis.es
Gimnàs Dinamis

