FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
TEMPORADA 2017-2018
DADES DEL JUGADOR:
Cognoms: _______________________________________________________ Nom: __________________________________________
Data de naixement: ______________________________________ Curs: _______________________________________________
Escola o Institut: ________________________________________________________________________________________________
Adreça: ___________________________________________________________________________________________________________
Població: __________________________________________________________ C.P.: _________________________________________
DADES DEL REPRESENTANT: (pare, mare o tutor)
Cognoms: _____________________________________________________________________ Nom: _______________________________________
DNI: ______________________________________________________
Telèfon 1: _________________________________________________________Nom____________________________________________________
Telèfon 2: _________________________________________________________Nom____________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________________________________________
Autoritzacions i manifestacions del Representant: (Pare, mare, tutor)
1.- Autoritzo a l'E.F.S.S. per que pugui publicar la imatge o video del meu fill o representat, i tanmateix l’autoritza per a que transfereixi
aquesta imatge o videos als organismes, Institucions i / o federacions, clubs o empreses, així com a través de medis Públics (pàgina web del
club, facebook, diaris, etc…) i/o també para la seva promoció dins i fora de les instal.lacions del club i/o per Internet.
2.- Manifesto que el meu fill/a es troba en condicions físiques i mentals adequades per a la pràctica de l’esport i com a pare/mare/tutor estic
d’acord amb totes les condicions establertes pel Club en aquesta inscripció.

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS ALUMNES

Signatura:

CATEGORIA
BABY’S (P-3,
P-4, P-5)
PREBENJAMÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ 1er
any
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL

QUOTA
ANUAL
150€
150€
190€
190€

NOVES INSCRIPCIONS
+ 30€ PACK ROBA (2 samarretes d’entrenament, 1 xandall, 2
pantalonets i 2 mitges)
+ 40€ PACK ROBA (2 samarretes d’entrenament, 1 samarreta
partits, 1 xandall, 2 pantalonets i 2 mitges)
+60€ PACK ROBA
+90€ PACK ROBA (1 xandall, 1 motxilla, 2 samarretes
d’entrenament, 2 pantalons, 2 mitgetes, 1 polo, 1 samarreta de
partits i kit d’entrenament)

*Recordem que des de la categoría aleví fins juvenil s’haurà de comprar el xandall nou (preu 30€) *Tots els jugadors que
participen en la lligues de la federació (aleví, infantil, cadet i juvenil), han de fer la revisió mèdica i fer-se la fitxa al Portal del
Federat. Se’ls adjunta una fulla amb tota l’informació de com fer-ho. *Descomptes: Germans que pertanyen al club 10% sobre
la quota anual.
DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR: FOTOCÒPIA DEL D.N.I. o LLIBRE DE FAMÍLIA + CAT SALUT + FOTOGRAFIA RECENT + INGRÉS
*Ingrés al número de compte: “La Caixa” ES70 2100 4613 6322 0007 3713 (RECORDEU POSAR NOM I COGNOM DE L’ALUMNE)

