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Abrera Club Esportiu Futsal
G-64566052 | RFCF 15534 | RED 13379
Passeig de l’esglèsia, 22 08630 Abrera
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FOTO

info@futsalabrera.com | www.futsalabrera.com

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR CURS 2019
Nom: ______________________________ Cognoms: ________________________________________________ DNI: _____________________
Data naixement: _____________________ Mòbil jugador/a: _______________ Correu electrònic jugador/a: _______________________________
Lloc de naixement: __________________________________ Nacionalitat: _____________________________ Tel Casa: ____________________
Adreça ____________________________________________ Població: ____________________ Província: ___________________ CP: ________
Pateix alguna malaltia / afectant la físiques o psicològiques?
_____________________________________________________________________________________________________________________
Teniu alguna al·lèrgia a medicaments / aliments?
_____________________________________________________________________________________________________________________

DADES DEL TUTOR ES:
Nom del tutor/a/es: Pare ___________________________________________/ Mare __________________________________________________
Mòbil contacte:

Pare _______________ / Mare ________________ Email (important): _____________________________________________

N º de compte bancari: IBAN __________________________________________________

Informació quota 2019/2020

EXTRAESCOLAR FUTBOL SALA
QUOTA MENSUAL
(DE OCTUBRE A JUNY)

15€

Material esportiu obligatori
PACK
ESCUELA

REPOSICION
ES

50,00€

Equipación Oficial
(camiseta + pantalón + media)
+
Sudadera

€

Señala nº artículos y talla
correspondiente

Cuadro de pedido Pack: señalar sólo tallas. Reposiciones: señalar unidades y talla.

ARTICULO

PVP

UNID

TALLAS
6XS

5XS

4XS

3XS

2XS

XS

S

CAMISETA JUEGO OFICIAL “CAMPUS”
PANTALÓN CORTO “NOBEL”
SUDADERA “FARAON”

MEDIAS “CLASSIC”

NO

5€

HORARIS OFICINA: DIVENDRES DE 17.00 A 19.00

S (28-33)
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Autorització de cessió de dades de caràcter personal
En compliment del Reglament 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informen que les seves dades i les del seu fill/a seran incorporades
en un fitxer propietat de EL CLUB ESPORTIU ABRERA. Així mateix i per poder donar compliment amb el que estableix en matèria d’assegurances el
Decret 267/2015 de les activitats d’educació en el lleure en els quals participen menors de 18 anys i el Decret 58/2010 de les entitats esportives de
Catalunya, les dades seves i del seu fill/a poden ser cedides a tercers per la contractació de l’assegurança d’accidents preceptiva. Li recordem que per
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça Passeig de l’esglèsia, 22 de Abrera o al correu electrònic
info@futsalabrera.com
A la vegada demanem autorització per poder-li enviar, a través de diferents mitjans, informació sobre activitats i novetats organitzades per aquesta i
d’altres entitats.

Autoritzo la cessió de les meves dades i les del meu fill/a als tercers necessaris per donar compliment als Decrets 267/2015 i 58/2010 en
matèria d’assegurances.
Autoritzo a CLUB ESPORTIU ABRERA a enviar informació sobre novetats i activitats organitzades per aquesta i d’altres entitats.
Conforme,

Firma del pare/mare o tutor/a
Nom i cognoms de qui firma:.......................................................................................................
DNI de qui firma:.......................................................
Data: ................de ................................................... del 20....

Autorització drets d’imatge
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i
familiar, i pel Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EL CLUB ESPORTIU ABRERA sol·licita el seu consentiment per
publicar la imatge del seu fill/a, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web,
revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats i/o editarles i distribuir-les a tercers. El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.
Li recordem que per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça Passeig de l’esglèsia, 22 de Abrera o al correu
electrònic info@futsalabrera.com
Autoritzo que la imatge del meu fill/a aparegui en fotografies i filmacions corresponents a les activitats organitzades per l’ENTITAT i aquestes
puguin ser distribuïdes a d’altres entitats o administracions o puguin ser publicades a la/es pàgina/es Web, xarxes socials, fulletons informatius
o altres mitjans de promoció de l’entitat.

Conforme,

Firma del pare/mare o tutor/a
Nom i cognoms de qui firma:.......................................................................................................
DNI de qui firma:.......................................................
Data: ................de ................................................... del 20....

HORARIS OFICINA: DIVENDRES DE 17.00 A 19.00
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