
A l’atenció de les famílies pratenques:

Peticions de roba

La petició de roba es tramitarà a través de la web del nostre proveïdor Intersport, via aquest

enllaç. Per poder accedir, haureu d’emplenar el següent password: AEBP1853X

Els packs que posem a la venda aquest any són:

1. Pack Equipació (samarreta i pantaló de joc i samarreta d’escalfament) → 55€ +

samarreta entrenament (descrit al final del comunicat).

2. Xandall complet → 49€

3. Motxilla → 20€

4. Anorak d’hivern → 35€

El pack Equipació és de compra obligatòria i el seu cost és de 55€ + la samarreta

d’entrenament. La resta de prendes són de compra voluntària tot i que recomanem la

compra del xandall complet.

Com comprar-la?

El funcionament és l’habitual en una tenda de roba online:

1. Haureu d’escollir el Pack Equipació, informant de:

a. Talla de cada peça

b. Número de la samarreta de joc

c. Nom a la samarreta de joc i a la d’escalfament

2. Finalitzar el pagament a través de tarjeta de dèbit o crèdit

http://www.clubinter.es/tienda/clubs/club.php?clave=805
http://www.clubinter.es/tienda/clubs/club.php?clave=805


3. Escollir on rebre la comanda. Oferim 3 opcions:

a. A la botiga d’Intersport de Gavà (Centre Comercial Barnasud)

b. A casa vostra, amb un cost de 4€ per paquet rebut

A tenir en compte

1. Els números de la samarreta de joc han d’estar validats per la resta de l’equip per

evitar repeticions

2. El nom de la samarreta de joc haurà de ser necessàriament el nom o cognom del

jugador/a

3. L’entrega de les equipacions s’hauria de produir a partir de 45 dies des de la data de

compra

4. En cas de voler adquirir xandall, motxilla o anorak es pot demanar en la mateixa

comanda que el pack Equipació, però arribaran en paquets diferents ja que les

peces sublimades tarden més en imprimir-se

Samarreta d’entrenament

La samarreta d’entrenament és una prenda reversible que facilita molt l’entrenament als

nostres entrenadors. És per això que la

Per tal de comprar-la cada jugador haurà d’assistir al despatx (dilluns 05/09 i dimecres

07/09 en horari de 18:00 a 19:30 hores) setembre i abonar els 10 euros del seu cost, per

samarreta.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar al correu electrònic del club:

pratenc@basquetpratenc.com

Atentament,

Junta Directiva Bàsquet Pratenc

mailto:pratenc@basquetpratenc.com

