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Full d'inscripció
TEMPORADA 2019-2020

11è aniversari E.F. RIPOLLES AE

Dades personals

nº

Cognoms i nom jugador
Adreça
Població

CP

Telèfon - mòbil jugador

Telefon fixe

Telefon del pare

Telefon de la mare

Correu electrónic
Data naixement jugador

DNI jugador
data neixament pare o mare

Nom i cognoms pare o mare
Entitat bancària:

IBAN

Códi Banc

Núm Oficina

DNI pare o mare

D.C.

Núm. de compte

Dades bancàries Cal incloure IBAN

Categories

any neixament

QUOTA PER A TOTS ELS JUGADORS (Escoleta 4 quotes de 50€ cada una)

Escoleta

2012 - 2013

Concepte

Quota

Preu

Prebenjamí

2010 - 2011

Quota inicial

1 pagament el 5 de setembre de 2019

110 €

Benjamí

2008 - 2009

Quota 2

1 pagament el 6 de novembre de 2019

100 €

Aleví

2006 - 2007

Quota 3

1 pagament el 9 de gener de 2020

100 €

Infantil

2004 - 2005

Quota 4

1 pagament el 9 de març de 2020

100 €

Cadet

2002 - 2003

Equipament obligatori

Compra i pagament online a: www.onzesport.com

Juvenil

2001 a 1999

Equipament opcional

Compra i pagament online a: www.onzesport.com

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR AMB L'INSCRIPCIÓ I QUE CAL ENTREGAR ALS RESPONSABLES DEL CLUB
Jugadors de nacionalitat espanyola:
* Fotocòpia de la tarjeta sanitària CatSalut.
* Fotocòpia del DNI o Llibre de Família.
* Fotocòpia del DNI del pare o mare.
* Fotografia en color actualitzada tipus carnet.
* Usuari i contrasenya del Portal del Federat
(en cas d'haver jugat federat en un altre equip)

Jugadors de nacionalitat estrangera:
* Fotocòpia del passaport del jugador
* Fotocòpia de la Tarjeta Sanitària (o mutualitat)
* Certificat històric d'empadronament (en castellà)
* Fotografia en color actualitzada tipus carnet.
* Fotocòpia del passaport del pare i mare

Dades d'interès
* L'impagament de les quotes serà motiu de la baixa federativa i de tota activitat al club.
* La revisió mèdica bianual i la mutualitat esportiva anirà a càrrec de cada jugador/a.
* Per tramitar la fitxa cal estar al corrent de pagament.
Amb la signatura del tutor del jugador/a:
. S'autoritza a poder traslladar el seu fill/a als partits amb vehicles d'altres pares o entrenadors.
. S'autoritza a poder utilitzar imatges del jugador/a en la web i xarxes socials del Club.
. Es compromet a mostrar una bona actitud d'educació i respecte a la grada
. El jugador/a està a la disposició del Club per formar part de l'equip que es cregui convenient.
. El Club queda eximit de qualsevol responsabilitat quan els jugadors es desplacin en vehicles aliens al Club.
. La signatura d'aquest document comporta l'acceptació de la normativa interna. Es pot consultar i descarregar en la web del club

Signatura: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En/Na ......................................................

Contactes:
Coordinadors

info@escolafutbolripolles.com

- General
- Juvenil
- Cadet
- Infantil
- Alevi
- Benjami, Prebenjami i Escoleta

Arnau Padrós
Arnau Padrós
Arnau Monton
Aitor Carmona
Aitor Carmona
Xenxo Granados

687 104 188
687 104 188
618 923 659
664 468 695
664 468 695
646 947 074

Ripoll, a ____ de _____________________ de 2019
En compliment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades l’informem, i vostè consenteix expressament en signar aquest document, que les dades facilitades en el mateix, així com els aportats amb posterioritat, siguin incorporats a un fitxer titularitat de l’Escola Futbol Ripollès
AER. La finalitat és la gestió de la relació mantinguda amb vostè, així com atendre les seves consultes i poder-li remetre informació sobre novetats, activitats o serveis de l’Escola Futbol Ripollès AE que puguin resultar del seu interès a través de diferents mitjans, incloent els
electrònics. Vostè. podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una sol·licitud per escrit, amb la ref. ''Protecció Dades'' i fotocòpia del seu DNI a l’Escola Futbol Ripollès AE.
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