Club Esportiu

Categoria/equip:

Fabra I Coats

(a emplenar pel Club)

INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2017/18
DADES PERSONALS
NOM

COGNOMS

DATA NAIXEMENT JUGADOR

DNI / NIF / NIE / PASSAPORT

NUM. CAT SALUT JUGADOR

 GERMÀ/GERMANA INSCRITA AL CLUB

DOMICILI

CODI POSTAL – LOCALITAT - PROVINCIA

NOM DEL PARE

NOM DE LA MARE

EMAIL (en majúscules)

TELÈFONS DE CONTACTE

Activitat a la que s’inscriu

 FUTBOL 5

 1 dia d’entrenament/setmana

 ESCOLETA

 2 dies d’entrenament/setmana

 PATINATGE

DADES BANCÀRIES
La inscripció al Club Esportiu Fabra i Coats es realitza per domiciliació bancària al codi compte client (ccc indicat. IBAN
Autoritzo a que s’efectuï el corresponent cobrament (matriucula i activitats) d’acord amb les tarifes vigents.

Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi IBAN

ES_

ENTITAT

OFICINA

DC

Número de compte

_ ____ ______ __________

DATA I SIGNATURA DEL/DE LA SOL.LICITANT/PARE/MARE/TUTOR/A
NOM I SIGNATURA

DATA

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades que ens faciliteu
seran incloses en un fitxer la titularitat del qual correspon
al Club Esportiu Fabra i Coats i que ha estat creat sota la
seva responsabilitat amb la finalitat de gestionar la vostra
afiliació i enviar informació, per qualsevol mitjà, de les
activitats pròpies i relacionades amb els fins del club.
En tot moment podreu exercir, en els termes reconeguts
per la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició sol·licitant-ho per escrit a l’adreça
de la seu social del Club Esportiu Fabra i Coats o enviant
un correu electrònic a :
contacte@cefabraicoats.cat

Formulari d’autorització

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter
personal, aprovada pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei orgànica 1/1982, de 5 de
maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i familiar i a la pròpia imatge, en
atenció a l’article 13.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999,

Nom del jugador ___________________________________________________________________,

Autoritzo a la utilització de fotos/vídeos i qualsevol altre mitjà audiovisual on surti el meu fill durant la
seva pràctica esportiva, amb fins esportius, informatius, divulgatius o anàlegs.

Nom del pare/mare/tutor _______________________________________________________________
Amb DNI ___________________________________

Signatura:

Barcelona, ________ de_____________________ 201__

