Futbol Club Calldetenes
Zona Esportiva – c/ Joan Fusté s/n
08506 Calldetenes
Web: www.fccalldetenes.cat
Correu: info@fccalldetenes.cat
CIF: G59191973

FULL D’INSCRIPCIÓ FC CALLDETENES
DADES BÀSIQUES JUGADOR/A

*Obligatori omplir TOTS els camp

Nom

Enganxar
Foto Carnet

Primer i Segon Cognom

DNI / NIF / NIE / Passaport – Adjuntar fotocòpia

Data Naixement

Núm. Targeta Sanitària (Cat Salut o altres) – Adjuntar fotocòpia

Localitat Naixement

País Naixement

Adreça familiar

Població

Codi Postal

Província

DADES BÀSIQUES PARE / MARE / TUTOR LEGAL

*Obligatori omplir TOTS els camp

Nom i cognoms PARE

DNI / NIF / NIE / PASSAPORT - PARE

Data Naixement PARE “La Sol·licita la FCF”

Telèfon mòbil PARE

Nom i cognoms MARE

DNI / NIF / NIE / PASSAPORT - MARE

Data Naixement MARE “La Sol·licita la FCF”

Telèfon mòbil MARE

Correu electrònic familiar

QUI DELS DOS SIGNARÀ L’AUTORITZACIÓ DE LA FCF? (jugadors federats)
Marca una opcióà

PARE /

MARE

DADES MÈDIQUES RELLEVANTS DEL JUGADOR/A
Al·lèrgies / Limitacions físiques / Tractaments crònics / Medicaments prohibit administrar / Intoleràncies...etc.

Futbol Club Calldetenes
Zona Esportiva – c/ Joan Fusté s/n
08506 Calldetenes
Web: www.fccalldetenes.cat
Correu: info@fccalldetenes.cat
CIF: G59191973

FULL AUTORITZACIONS FC CALLDETENES
AUTORITZACIONS PER DESPLAÇAMAENTS

Jo........................................................., amb document (DNI/NIE) amb número................................................,
i en la meva qualitat de (pare / mare / tutor / interessat major de 18 anys) ..........................................................
Autoritzo al jugador/a les dades del qual consten al full d’inscripció a realitzar els desplaçaments que implica
la participació en les competicions, a les diferents activitats socials i a les activitats esportives on participi el
FC Calldetenes, durant aquesta i totes les properes temporades, i que es realitzin fora de les instal·lacions
habituals del FC Calldetenes. Així mateix el FC Calldetenes queda eximit de qualsevol responsabilitat quan
els jugadors es desplacin amb conductors de vehicles particulars aliens al club.
Signatura del pare/mare o tutor legal

Calldetenes, a ............... de ......................... de 201.................

AUTORITZACIÓ PER ELS DRETS D’IMATGE

Jo........................................................., amb document (DNI/NIE) amb número................................................,
i en la meva qualitat de (pare / mare / tutor / interessat major de 18 anys) ..........................................................
Autoritzo al jugador/a les dades del qual consten al full d’inscripció a aparèixer en fotografies o vídeos de les
diferents activitats desenvolupades pel FC Calldetenes durant aquesta i totes les properes temporades i que el
club pugui utilitzar la imatge del jugador/a a la seva pàgina web, a les xarxes socials o a qualsevol altre dels
mitjans de difusió del FC Calldetenes.
Signatura del pare/mare o tutor legal

Calldetenes, a ............... de ......................... de 201...............

ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT INTERN FC CALLDETENES

(Podeu trobar i llegir el Reglament de Règim Intern a la nostra web: https://fccalldetenes.cat/regim-intern/)
Jo........................................................., amb document (DNI/NIE) amb número................................................,
i en la meva qualitat de (pare / mare / tutor / interessat major de 18 anys) ..........................................................
Conec i estic d’acord amb el Reglament de Règim Intern del FC Calldetenes, i accepto les normes que en
aquest s’hi contemplen durant aquesta i totes les properes temporades, com també les coneix i les accepta el
meu fill/a les dades del qual consten al full d’inscripció.
Signatura del pare/mare o tutor legal

Calldetenes, a ............... de ......................... de 201................

Segons la normativa vigent i en compliment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal
l’informem, que vostè autoritza a FC Calldetenes amb CIF G59191973 al tractament automatitzat de les seves Dades
Personals per a les finalitat d’atendre a les seves consultes i poder-li remetre informació sobre les novetats, activitats o
serveis del FC Calldetenes i que puguin resultar del seu interès. El FC Calldetenes, incorporarà les dades facilitades en
un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. FC Calldetenes només cedirà o
comunicarà aquestes dades als diferents organismes i/o institucions que es requereixi per tal de mantenir la normal
pràctica esportiva. No es cedirà cap dada recollida sense el seu consentiment sinó es tracta del motiu esmentat
anteriorment. Les dades es conservaran fins que no es demani la seva supressió. Vostè podrà exercir els seus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal del club: Zona esportiva – c/ Joan
Fusté s/n. - 08506 Calldetenes (Barcelona) o a l’adreça de correu electrònic del club: info@fccalldetenes.cat .

Futbol Club Calldetenes
Zona Esportiva – c/ Joan Fusté s/n
08506 Calldetenes
Web: www.fccalldetenes.cat
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CIF: G59191973

FULL QUOTES TEMPORADA 2019/2020 FC CALLDETENES
*ESCOLETA à 150€ / any

* FUTBOL 7 à 350€ / any

*AMATEUR à 150€ / any

30% descompte: à Portar la documentació que ho acredita!! (* Els descomptes no són acumulables.)
- Segon germà al club (descompte aplicable a la quota del germà petit que jugui al FCC)
- Família monoparental o família nombrosa (descompte aplicable a tots els germans que juguin al FCC)
TAULA DE QUOTES

QUOTA ANUAL

2n germà

Monoparental / nombrosa

ESCOLETA (p3, p4 i p5)

150 €

105 €

105 €

PRE-BENJAMÍ (1r i 2n)

350 €

245 €

245 €

BENJAMÍ (3r i 4t)

350 €

245 €

245 €

ALEVÍ (5è i 6è)

350 €

245 €

245 €

MODALITAT DE PAGAMENT (Escull amb una “X” la opció que utilitzaràs)
Pagaré en efectiu: a les oficines i/o al bar del camp de futbol: “BAR CONS”
(Pagament del 50% de la quota anual el mes de SETEMBRE i el 50% restant el mes de FEBRER)
(Opcional si ho preferiu: Pagament del 100% de la quota anual el mes de SETEMBRE)
Pagaré per transferència per compte corrent: IBAN à ES92 2100 7001 3901 0019 8615 (LA CAIXA)
(Posar com a concepte el nom complet del jugador/a)
(Pagament del 50% de la quota anual el mes de SETEMBRE i el 50% restant el mes de FEBRER)
(Opcional si ho preferiu: Pagament del 100% de la quota anual el mes de SETEMBRE)
Pagaré, amb càrrec el meu compte, els rebuts corresponents a la QUOTA de manera MENSUAL que siguin
presentats per el FCC amb CIF: G59191973: Càrrec de 35€ + 0,60€ (càrrec rebut) / mes durant 10 mesos
(Setembre - Juny) Omplir document Autorització SEPA FCC.pdf – Autorització dades Bancàries.
Prefereixo una altre modalitat de pagament: (escriu-la)......................................................................................

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA INSCRIPCIÓ
•
•
•
•
•
•

Fotocòpia del DNI O NIE (per les dues cares), (en cas de no tenir DNI, fotocòpia del llibre de família).
Fotocòpia de la targeta sanitària (ens cas de no tenir-la, una fotocòpia de la targeta de la Mútua).
Una foto mida carnet
Comprovant de pagament d’inscripció
Document Autorització SEPA FCC degudament omplert (si has escollit aquesta modalitat de pagament)
Documentació que acredita que compleixes el 30% de descompte de la quota anual.

-

No es tramitarà cap fitxa sense el comprovant de pagament de la inscripció.

Tota la documentació es podrà entregar a les oficines del club o també el bar del camp de futbol “BAR CONS” a les
tardes dels dimarts a divendres.
Els jugadors que estaran federats a la FCF abans de poder començar a entrenar caldrà que tinguin la
Mutualitat pagada. La mútua i la fitxa dels Federats va a càrrec de cada jugador/a. No es permetrà entrenar a
cap jugadors sense tenir el pagament de la mutualitat. Més informació al Portal del Federat: futbol.cat.

