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

      INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2015 / 2016

JUGADOR

   NOM:

   COGNOMS:

   DATA NAIXEMENT:   LLOC DE NAIXEMENT :

   DNI/NIE/PASAPORT :   TARGETA SANITARIA :

   ADREÇA:

   POBLACIÓ I CODI POSTAL:  Nº Socio

   TELEFONS:   MOVILS :

   EMAIL:   GERMANS AL CLUB :

   CLUB DE PROCEDÈNCIA   CATEGORIA :

ESCOLA PREBENJ. BENJAMI ALEVI INFANTIL CADET JUVENIL
2010-2011 2008-2009 2006-2007 2004-2005 2002-2003 2000-2001 1997-98-99

Els nous inscrits i provinents de la Escola  hauran d'adjuntar obligatoriament foto mida carnet, fotocòpia del DNI o llibre de
familia i de la targeta sanitaria (totes en color),  i tenir la REVISIÓ MÈDICA EN VIGOR.
Els jugadors extrangers hauran d'adjuntar a més Fotocopia del Pasaport en color i Certificat d'empadronament.
Jugador/a no pot començar a entrenar o jugar partits sense haver pagat la Mutualitat de futbolistes i tenir la Revisió Mèdica en vigor.

  PACK ROBA = 110 €
 ES OBLIGATORIA LA UTILIZACIÓ DE LA ROBA DEL CLUB.            LA QUOTA INCLOU EL CARNET DE SOCI A NOM PARE O MARE

   LA QUOTA INCLOU LA MUTUALITAT, PER TANT SERÀ DEDUÏT A CADA JUGADOR L' IMPORT PAGAT

FORMA DE PAGAMENT:
FUTBOL BASE :

  100 Euros amb la inscripcio abans del juny. Cap fitxa federativa no serà processada si hi ha deutes de la temporada anterior o no ha
         o no ha pagat la inscripció. 
  380 Euros  restants en 7 terminis de 50 Euros d´Octubre/2015 a Abril/2016 i l´ultim rebut de Maig/2016 de 30 Euros.
ESCOLETA.-50 euros quan presenten la inscripció y 150 euros restants en 6 terminis de 25 Euros de Novembre/2015 a Abril/2016.

PACK DE ROBA.-  60 Euros per fer la comanda i 50 Euros al rebre la roba.

Es obligatori pagar les quotes del terminis per l'entitat bancària. Per altres formes de pagament consultar al club.
Els rebuts bancaris es cobrarán el 10 de cada mes, en cas de devolució es carregarà les despesses. 

IBAN               ENTITAT               OFICINA DC              NUMERO DE COMPTE

ES

AUTORITZACIÓ PARE, MARE O TUTOR

En/Na   amb DNI
com pare/mare o tutor legal de jugador/a:       AUTORIZO:
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. Tambe 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 del 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 está 
reaitzant activitats organitzades pel club i que les fotografies  i/o vídeos  siguin  publicats  per  l’entitat.

Blanes, a           de                         de 2015
 

Signat, Signat, 
Jugador / a (pare, mare, tutor legal) 

  QUOTA FÙTBOL BASE =  480 €    QUOTA ESCOLETA =  200 €


