ESCOLA DE FUTBOL TEMPORADA 2017 – 2018
CADET 2002-2003

FITXA D’INSCRIPCIÓ:
DADES DEL JUGADOR/A:

Nom: _________________________ Cognoms:______________________________________
Data de naixement:_________________________ Edat:_________D.N.I. _________________
Adreça:__________________________________________________núm.________pis______
Municipi__________________________________________________C.P._________________
Província________________________ Telèfon/s:___________________________________
Email_________________________________________________________________________
SIGNATURA DEL JUGADOR/A

SIGNATURA PARE/MARE/TUTOR

Cunit, a _____ de __________________ del 2017

PREUS I FORMA DE PAGAMENT
PREINSCRIPCIÓ

MATRÍCULA

QUOTA 1

QUOTA 2

QUOTA 3

TOTAL
ESCOLA

IMPORT

25,00 €

50,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

330,00 €

DATES
PAGAM.

Mai/Jun’17

Nov/Des’17

Gen/Feb’18

Jul/Ag ‘17 Set/Oct’17

Descompte 2n germà (o més) de 70,00€ en les quotes.
Descompte del 10% per pagament avançat de les quotes.

Els imports de la mutualitat i federació no están inclosos a la quota i s’hauran de tramitar personalment des de
la web de la Federació Catalana de Futbol.

DOCUMENTACIÓ
Original i fotocòpia del D.N.I. del jugador/a i del pare/mare o tutor.
Original i fotocòpia de la tarjeta CATSALUT del jugador/a.
Fotografia carnet
COMUNICATS
Els/les jugadors/es hauran de portar unicament l’equipació esportiva del club.
L’equipació esportiva no està inclosa dins la inscripció.

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, la direcció d’aquest club demana autorització per poder publicar fotografies i vídeos on
apareguin els seus fills i filles i on siguin clarament identificables.

Dades del jugador/a i dels pares o tutors
Nom i cognoms del jugador/a:_______________________________________________
Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal:
________________________________________________________________________
DNI o passaport del pare/mare/tutor:____________________

SI

NO

AUTORITZO

Que la imatge dels meu/a fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats esportives
organitzades pel Club de Futbol Cunit i publicades a:
- pàgines web del centre,
- filmacions destinades a difusió pública esportives no comercial,
- fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit esportiu,
- presentacions digitals.

Aquesta autorització s’entén atorgada pel temps que duri la relació amb el Centre, a no ser que
l’interessat la revoqui expressament, i als efectes esmentats signo el present document
d’autorització en

Cunit, a ____de _______________ de 2017

Signatura

