Manual d’ús APLICACIÓ DE LLICÈNCIES del CEEB
Inscripcions Dobles – Tennis Taula
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1. Accés a l’Aplicació




Entra en aquest enllaç
Entra a www.ceeb.cat i clica la boleta vermella “Aplicatiu CEEB”
Busca a google “Aplicatiu CEEB” i clica a la primera cerca



Introdueix el teu nom d’usuari i la teva contrasenya i clica
ENTRAR

*Si no recordes el teu nom d’usuari o contrasenya, envia un e-mail sol·licitant-lo a
esportindividual@elconsell.cat. Si ets una nova entitat posa’t en contacte amb nosaltres
i te la facilitarem.

2. CLICA la pestanya  “LLICÈNCIES” - “TOTES”
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3. Busca la llicència dels dos participants que formaran la parella i
selecciona-les

4. Tot seguit, clica a “Accions” - “Selecciona opció” – “Crear un grup”

5. Se t’obrirà el “Formulari d’inscripció” de la parella
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6. Escriu el “Nom de la parella” (recomanem que sigui un nom
artístic)

7. Selecciona la Competició “Tennis Taula – Dobles” i la “Categoria de
la parella”, finalment clica - DESAR

*Recorda les categories d’aquest curs 2017‐18
Categoria CEEB

Any naixement Curs

Edat

Educació Infantil

2013 i 2012

P.5 i P.6

5i6

Pre-benjamí

2011 i 2010

1r i 2n Primària

7i8

Benjamí

2009 i 2008

3r i 4rt Primària

9 i 10

Aleví

2007 i 2006

5è i 6è Primària

11 i 12

Infantil

2005 i 2004

1r i 2n E.S.O

13 i 14

Cadet

2003 i 2002

3r i 4rt E.S.O

15 i 16

Juvenil

2001 i 2000

1r i 2n de Batxillerat

17 i 18

Les parelles han d’estar formades per participants de la mateixa categoria i poden ser
masculines, femenines o mixtes. En cas que els participants d’una parella siguin de
categories diferents, tindran dues opcions:
 Jugar la categoria del jugador/a més gran i estar dintre de la competició.
 Jugar la categoria del jugador/a més jove i estar fóra de competició.
Si dos participants d’entitats diferents volen formar parella, poseu‐vos en contacte amb
enieto@elconsell.cat , aquest tràmit us ho farem des del CEEB.
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8. Per fer l’Albarà, clica a “Competició” - “Inscripcions - Grups”

9. Se t’obriran totes les inscripcions de grup que has realitzat. Selecciona la
o les inscripcions, clica ACCIONS – NOU ALBARÀ

10.
Se t’obrirà l’albarà de la inscripció o de les inscripcions de grup
que has realitzat. Per crear l’albarà clica CREAR ALBARÀ

11.
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11. Automàticament, la nostra aplicació et porta a la pestanya de
FACTURACIÓ on podràs comprovar que tens un albarà PENDENT amb
el concepte d’Inscripció conjunt.

12.

Pagament

12.1. Pagament online
Entra dintre de l’albarà i a dalt a la dreta clica PAGAR.

Selecciona “pagament online” i clica “ACCEPTAR”, seguidament segueix totes les
passes.

12.2. Pagament en efectiu o amb targeta de crèdit/dèbit
Presencialment a les nostres Oficines presentant l’albarà o donant els codis.
Horari: de dilluns a divendres de 10:00h a 19:00h.
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12.3. Pagament per transferència bancària
Si desitges pagar per transferència bancària, anota el codi del l’albarà o albarans i
l’import a pagar. *Pots fer una sola transferència amb l’import total de tots els
albarans.
Quan vagis a realitzar la transferència, al concepte d’aquesta és obligatori posar
els CODIS DELS ALBARANS

BANC SABADELL ES45 0081 1738 0100 0100 1109
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