INSCRIPCIÓ JUGADOR/A TEMPORADA 2020/2021
DADES JUGADOR/A
Nom Jugador/a:

DNI Jugador/a:

Mòbil Jugador/a (si en té):

Targeta Sanitària:

Correu electrònic:

Adreça:

Códi Postal:

Data Naixement:

Dia

Mes

Telèfon Fix:

Lloc Naixement:

Població:

Província:

Any

País Naixement:

Nacionalitat:

Escola:

DADES PARE. MARE O TUTOR/A
Nom Pare, Mare o Tutor/a:

DNI:

Mòbil:

Telèfon Fix:

Mòbil:

Telèfon Fix:

Nom Pare, Mare o Tutor/a:

DNI:

DADES BANCARIES

AUTORITZACIÓ
Signatura Pare, Mare o Tutor/a:

BANC:

IBAN

E S

Número c/c:
Banc

Oficina

DC

Numero compte

SI Jo,
, amb DNI/NIF número
, dono el meu
consentiment i autoritzo al club perquè disposi de la meva imatge i en el seu cas de la del meu fill/a, perquè pugui
ser difosa en qualsevol dels mitjans amb les finalitats esmentades al dors d'aquest full d'inscripció.
SI Autoritzo al club a portar al meu fill amb el mitjà adient (cotxe, autobús …) a les sortides per jugar els partits
oficials o amistosos de la lliga de futbol en la qual esta inscrit. Faig també extensiva l’autorització, en el cas
d’accident, a que sigui atès amb els mitjans que el representant del club cregui més oportuns.

Sant Fruitós de Bages,

de

del 20

QUOTES TEMPORADA 2020/2021
SANT FRUITÓS ESCOLA DE
FUTBOL (Futbol 7)

(Futbol 11)

40€ - En efectiu

50€ - En efectiu

(Entrega roba entrenament)

(Entrega roba entrenament)

9 quotes de 38€ = 342€

9 quotes de 41,50€ = 373,50€

(de setembre 2019 a maig 2020)

(de setembre 2019 a maig 2020)

Matricula

Quotes

FC FRUITOSENC

Únic
Pagament

325€-En efectiu(+40€ de matricula) 350€ - En efectiu(+50€ de matricula)

2n Germà
Quota

9 quotes de 26,50€ =238,5€

(Abans del 15 de setembre)

(Abans del 15 de setembre)

(de setembre 2019 a maig 2020)

2n Germà
Únic
Pagament

215€ - En efectiu
(Abans del 15 de setembre)

MUTUALITAT F.C.F.



Cada Jugador/a s’ haurà de pagar la seva pròpia mutualitat del futbolista per a la Temporada 20/21.
El jugador/a no podrà jugar cap partit fins que no disposi de la mutualitat.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR
• Fotocòpia del DNI o passaport o full llibre de família del jugador/a.
• Fotocòpia de la targeta sanitària del jugador/a.
• Revisió mèdica per a la practica esportiva.
• Una fotografia mida carnet

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem dels següents aspectes:
RESPONSABLE: Futbol Club Fruitosenc/Sant Fruitós Escola de Futbol
FINALITAT: Gestió de les dades dels socis per contactar-los i informar-los de les activitats de l'escola de futbol i el club
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat
DESTINATARIS: No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal o per poder donar compliment a l’objecte del contracte
DRETS: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a
hola@fruitosenc.com.
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a les oficines del club.

___________, __de_______ de 20__
(Signatura interessat)

