Aquest fullet es pot portar al Patronat Municipal d’Esports
d’Alcarràs o enviar-lo per e-mail a ponentfutsal@gmail.com

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES DEL JUGADOR
Nom i cognoms: ......................................................................................
DNI: .......................................................................................................
Núm. Targeta sanitària: ..........................................................................
Data de naixement: ................................ Lloc de naixement: ..............
Telf. Contacte:.........................................................................................
Adreça: ....................................................................................................
Població: ................................................. Codi postal:...........................
Correu electrònic: ...................................................................................
DADES DE LA FAMÍLIA
Nom representant legal: .........................................................................
DNI: .......................................................................................................
Telf. Contacte ..........................................................................................
Dades bancàries

CONDICIONS ECONÒMIQUES (1+ 8 quotes durant la temporada 18/19)
Equip
Quota setembre (1)
Quota mensual (8)
Debutants
11 €
22 €
Prebenjamí
11 €
22 €
Benjamí
11 €
22 €
Aleví
15 €
30 €
Infantil
15 €
30 €
Cadet
15 €
30 €
Juvenil
15 €
30 €
DADES RELLEVANTS
La primera quota es cobrarà a principis del mes d’Octubre de 2018.
Revisió mèdica: Només l’hauran de fer, tots aquells jugadors que la tinguin
caducada, o no l’hagin fet mai. Podeu anar a qualsevol Centre Mèdic
Homologat per la FCF.
Nota important: el preu de la quotes NO inclou: Revisió mèdica, mutualitat i
fitxa de la FCF.
DADES MÈDIQUES

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Per completar la inscripció cal portar, conjuntament amb aquest full
d’inscripció degudament complimentat i signat, la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI o llibre de família
- Fotocòpia de la targeta de la seguretat social o Mútua
- Fotocopia del DNI mare/pare/tutor
En cas de jugadors de nacionalitat estrangera, serà necessari:
- Passaport del jugador
- Passaport mare/pare/tutor
- Còpia del document d’empadronament de tota la unitat familiar
En compliment de la Reglament europeu de protecció de dades de caràcter personal, us informem queles
dades facilitades, les pròpies i les del seu tutelat, seran incorporades en un fitxer automatitzat i tractades
sota la responsabilitat de Ponent Futsal Alcarràs, amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats de
la relació que mantenim amb vostè i el seu tutelat. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició mitjançant correu electrònic a l’adreça ponentfutsal@gmail.com

