FULL D’INSCRIPCIÓ FUTBOL BASE I FEMENÍ TEMPORADA 2020/2021
Nom i cognom del jugador____________________________________________DNI/NIE______________
Adreça______________________________________Població_________________________C.P._______
Data Naixement________________Telèfon______________Mòbil______________E-mail_____________
He jugat al Quintinenc la Temporada 2019/2020:

SI

NO. (obligatori comprar pack roba entrenament)

CATEGORIES:
Mainada: nascuts els anys 2015-2016

Pre-benjamins: nascuts els anys 2013-2014

Benjamins: nascuts els anys 2011-2012

Aleví: nascuts els anys 2009-2010

Infantil: nascuts els anys 2007-2008

Cadet: nascuts els anys 2005-2006

Juvenil: nascuts els anys 2002, 2003 i 2004.
Jo, Sr/a___________________________________________ nascut el __________________, amb DNI número____________________
com a pare/mare/tutor/tutora del jugador/a a dalt mencionat:
Autoritzo al meu fill a realitzar els desplaçaments que implica la participació en les competicions, a les activitats socials i/o esportives on
participi el Quintinenc CF durant la temporada 2020-2021. Així mateix el club queda eximit de qualsevol responsabilitat quan els jugadors
es desplacin en vehicles aliens al club. També s’autoritza al Quintinenc CF a utilitzar la imatge del jugador en els seus mitjans de difusió.
Sant Quintí de Mediona, a____de_______________de 202__

Signatura : ……………………………………...

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 del Quintinenc CF. 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 del Quintinenc CF 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 al Quintinenc CF.

QUOTES TEMPORADA 2020/2021: Total 225 euros (data límit termini inscripció 20 Setembre):
• 100 € a pagar en el moment de presentar la inscripció.
• 75 € a pagar entre el dia 1 i 15 de Octubre.
• 50 € a pagar entre el dia 1 i 15 de Novembre.
( Recordar que en cas d’estar federat, la revisió mèdica, la fitxa i la mutualitat van a càrrec del jugador. El cost de la fitxa varia en funció de la categoria)

DESCOMPTES:
Primer germà 10% descompte. Segon germà 15 % de descompte. L’import total del descompte per germans es descomptarà de l’últim
pagament.

PAGAMENT:
L’ Ingrés o transferència NOMÉS es pot fer a través del Banc Sabadell, número de compte ES72 0081 0046 1900 0131 7238
posant sempre com a concepte el nom del jugador/a. No es tramitarà cap fitxa sense el pagament de la inscripció. NO S’ACCEPTARAN
PAGAMENTS EN METÀL·LIC A LES OFICINES DEL CAMP DE FUTBOL.
NOTA IMPORTANT:
És obligatori per aquells jugadors que no ho tinguin roba de la temporada anterior, la compra del pack d’entrenament. Té un cost de 50 € i consta de: 1 dessuadora, 2
samarretes, 1 pantalons 1 parell de mitges. Hauran de demanar-ho al coordinador abans del 15 de setembre 2020 especificant talles.

RECONEIXEMENT MÉDIC: Fins el moment de realitzar la fitxa federativa i la corresponent revisió mèdica, si procedeix, s’autoritza a que el jugador faci les probes
pertinents de pretemporada amb el CLUB, responsabilitzant-se el jugador del seu estat físic de salut per la realització de les mateixes, eximint expressament al Quintinenc
CF d’aquesta responsabilitat.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR SI ES TRACTA DE LA PRIMERA INSCRIPCIÓ AL QUINTINENC:
Jugadors de nacionalitat espanyola:
• Fotocòpia del DNI (per les dues cares), en cas de no tenir DNI, fotocòpia del certificat de naixement o del llibre de família.
• Fotocòpia de la targeta sanitària (en cas de no tenir targeta sanitària, fotocòpia de la targeta de la Mútua que presta el servei).
• Una foto mida carnet (en cas de no haver jugat anteriorment federat).
• Comprovant del Pagament.

Jugadors de nacionalitat estrangera:
• Fotocòpia del passaport del jugador.
• Fotocòpia de la targeta sanitària (en cas de no tenir targeta sanitària, fotocòpia de la targeta de la Mútua que presta el servei).
• Certificat històric d’empadronament (en castellà).
• Una foto mida carnet (en cas de no haver jugat anteriorment federat).
• Comprovant de pagament.

