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DADES DE L’ESPORTISTA

PREU INSCRIPCIÓ

Nom: ______________________________ Cognoms: ________________________________________

El preu inclou:

DNI: _______________________________ Data Naixement: __________/ __________/ ___________



L’activitat pròpria del futbol com ho son els entrenaments, competicions, torneigs



Cada jugador haurà de realitzar des de casa, a partir de la página www.futbol.cat., la inscripcioó i
realitzar el pagament de la fitxa federativa (mutualitat de futbolistes).

dreça: ______________________________________________________________________________
Població: ____________________________________________________________________________
Nom Cognoms MARE: ________________________ Nom Cognoms PARE: _______________________

Tot jugador que no tingui aquesta activació de la seva fitxa abans del primer dia d’inici de pretemporada no podrá realizar l’inici de la mateixa.

DNI MARE: _________________________________ DNI PARE: ________________________________
Telèfon contacte 1: __________________________ Telèfon contacte 2: ________________________
Emails Contacte: ______________________________________________________________________

QUOTA ANUAL: 400€ la temporada completa — (40€ mensualitat) - setembre a juny
80€ matricula NO soci
50€ matricula soci

25€ quota soci

INFORMACIÓN SANITÀRIA
Té algún tipus d’alergia, asma, etc?

SI

Descomptes per germans:

NO

Pagament únic Inicial 400€

1r germà 50% de la quota
Pagament en oficinia

2n germà 100% de la quota
domiciliació bancària

Quina? _______________________________________________________________________________

Pateix alguna malaltia que posi en risc la seva salut? ________________________________________

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
El sotasignat autoritza que siguin atesos els rebuts tramesos pel l’ Centre d’ Esports Esparreguera,
fins la meva sol-licitud de baixa.

AUTORITZACIÓ PARE / MARE / TUTOR
En/Na ______________________________________________amb DNI __________________________

Signatura:

autoritzo al meu fill/a ______________________________________ a participar en totes les activitats
que es realitzin sota les condicions establertes a l’organització del club i dono la meva conformitat al
tractament de dades de carácter personal (incorporació fitxer arxiu posterior), aixi com a aparéixer a

Nom i cognoms:______________________________________________________________________
Esparreguera, a _______________ de ________________________________________________2018

EQUIPACIÓ OBLIGATÒRIA

fotografíes i videos, en base el cumpliment de la Llei 5/1982, 5 de maig.
Signa

DATA MÁXIMA D’INSCRIPCIÓ
El primer termini d’inscripció acaba el 30 de juny, data en la que es tancaran els equips per la propera temporada. A partir d’aquesta data només es faran més equips si s’aconsegueixen completar,
sempre amb preferencia pels jugadors que s’han inscrit abans del 30 de juny.

El’ Centre d’Esports Esparreguera es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de carácter personal, al seu tractament amb
confidencialitat de manera que amb carácter previ a qualsevol atre ús o finalitat de fitxers, titularita de la UES, se sol-licita el consentiment de l’usuari
conforme a les previsions de llei Oorgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

