
A.D.CA LA GUIDÓ 
TEL.972 35 37 81  calaguido@gmail.com

                INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2012 / 13

JUGADOR

NOM:
COGNOMS:
DATA NAIXEMENT:
LLOC DE NAIXEMENT
DNI/NIE/PASAPORT
CIP (CODI TARGETA SANITARIA):
ADREÇA:
POBLACIÓ I CODI POSTAL:
TELEFONS:
EMAIL:

Els nous inscrits i provinents de la Escola  hauran  d'adjuntar obligatoriament foto mida carnet, 
fotocopia del DNI (en color), de la targeta sanitar ia (en color) i REVISIÓ MÈDICA EN VIGOR.
Els jugadors extrangers hauran d'adjuntar a més Fot ocopia del Pasaport en color i Certificat d'empadro nament

ÉS RENOVACIÓ O NOVA INSCRIPCIÓ:
CATEGORIA* :
TÉ GERMANS AL CLUB: 

En el cas de nova inscripció es necessari tramitar la baixa amb l'anterior club. 
El Club no tramitarà cap baixa. Els germans gaudeix en d'un 50% de descompte.
El jugador haurà d'estar al corrent de pagament amb  el club anterior.

AUTORITZACIÓ PARE, MARE O TUTOR

En/Na                                                                                               amb DN I                                          com  pare/mare  o tutor legal del jugador/a 
AUTORITZO que les  dades personals subministrades s’utilitzaran amb la finalitat de  mantenir la relació administrativa, i enviar informació sobre .
les activitats del Club i gestionar la base de dades-.
També AUTORITZO als  representants  del  Club  a  cedir  les  meves dades personals  i les  del  meu  fill/a  a  la Federació Catalana  de Futbol i/o 
als organitzadors  dels tornejos en els que participi el Club per tal de tramitar les inscripcions i les fitxes oportunes, a que el meu  fill/a  sigui  fotografiat  
 i/o   filmat  mentre  està  realitzat  activitats  organitzades pel  Club i i que  les fotografies  i/o vídeos  siguin  publicats  per  l’entitat,   
 

Blanes, a _ de _________   de 201___ 
 
Signat, 
(pare, mare, tutor legal) 

*CATEGORIES

ESCOLA PREBENJAMI BENJAMI ALEVI INFANTIL CADET JUVENIL
2007-2008 2005-2006 2003-2004 2001-2002 1999-2000 1997-1998 1994-95-96  

FEMENÍ

*CAL PRESENTAR AQUESTA INSCRIPCIÓ EL MÉS AVIAT POSS IBLE PER ASSEGURAR LA PLAÇA

PAGAMENT

QUOTA DE LA TEMPORADA:FÙTBOL BASE 400 €, ESCOLA 175  €. PACK ROBA 100 € PER LES NOVES
INSCRIPCIONS. PER LA RESTA ES REPONDRA ROBA SEGONS TARIFA DE PREUS. ES OBLIGATORIA
LA SEVA UTILITZACIÓ

A: 50 € a la hora d'entregar aquesta Preinscripció.
B: FÚTBOL BASE: 7 quotes bancàries de 50 € al mes des d'OCTUBRE fins l'ABRIL
    ESCOLA: 5 quotes bancàries de 25 € al mes des de NOVEMBRE fins el MARÇ
Es obligatori pagar les quotes per l'entitat bancàr ia. Per altres formes de pagament 
consultar al club
Els rebuts bancaris es cobrarán el 10 de cada mes, en cas de devolució l'import es  
carregarà al compte del deutor.

ENTITAT OFICINA DC CCC
COMPTE BANCARI: 

SIGNATURA JUGADOR SIGNATURA TITULAR COMPTE

 


