
Club Esportiu Futsal Cervelló____________________________________________Temporada 2016/2017 

FULL D’INSCRIPCIÓ CE FUTSAL CERVELLÓ 2016/2017
EQUIP: ___________________________

NOM DEL JUGADOR/A: ____________________ COGNOMS: ___________________________________

DNI: ________________________________ TELF MÒBIL:______________________________________

CORREU ELECTRÒNIC: __________________________________________________________________

DATA NAIX: _______________________ LLOC NAIX: _________________________________________

ADREÇA: _________________________________________ POBLACIÓ:___________________
(Omplir les següents dades i autoritzacions en cas que el jugador/a sigui menor d’edat)

NOM MARE: ________________________ TELF. MÒBIL MARE: _________________________________

CORREU ELECTRÒNIC: __________________________________________________________________

NOM PARE: ________________________ TELF. MÒBIL PARE: __________________________________

CORREU ELECTRÒNIC: __________________________________________________________________

 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT

En/na ...........................……………………………………………… amb DNI ……………………………………… com 
a pare/mare/tutor legal del jugador/a  ...........................……………………………………………… amb 
DNI ……………………………………. autoritza al seu fill/a a desplaçar-se als partits i altres sessions del 
Club Esportiu Futsal Cervelló amb els responsables i altres pares/mares de l’entitat sempre i 
quant no pugui acompanyar-lo.
Signatura

AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE

En/na ...........................……………………………………………… amb DNI ……………………………………… com 
a pare/mare/tutor legal del jugador/a  ...........................……………………………………………… amb 
DNI ……………………………………. cedeix els drets d’imatge del seu fill/a per que el Club Esportiu 
Futsal Cervelló pugui publicar fotos i vídeos a les pàgines web oficials del club.
Signatura
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MATRICULA: La quota de matrícula i inscripció és de 68€. 

MENSUALITATS: Les mensualitats corresponen a 38€ i el club farà el cobrament d’aquesta quantitat mes 
a mes (a diferència dels anys anteriors) i a mes vençut.

** En el cas de les famílies que compten amb germans que juguen al club, l’import serà reduït a 65€ en matricula i
35 mensuals.

EN CAS DE RETORN DE REBUTS LA FAMILIA SERÀ LA RESPONSABLE D’INGRESSAR L’IMPORT DE LA QUOTA 
RETORNADA (+ l’import de les despeses de retorn de rebut) AL COMPTE DEL CLUB.

Nº compte per ingressos: 0182-3237-56-0201588287. BBVA

COMPTE BANCARI (en cas que sigui el mateix de la temporada anterior, marcar amb una X el requadre)    

NOM I COGNOMS DEL JUGADOR: _________________________________________________________

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE: _______________________________________________

IBAN: ES____BANC: ________OFICINA: __________DC: ______ Nº DE COMPTE:___________________

AUTORITZACIÓ DE COBRAMENT

En/na ...........................……………………………………………… amb DNI ……………………………………… com 
a pare/mare/tutor legal del jugador/a  ...........................……………………………………………… amb 
DNI ……………………………………. autoritza al CE FUTSAL CERVELLÓ a cobrar la quantitat indicada a 
través de l’entitat bancària esmentada.
Signatura

DADES MÈDIQUES
En cas de que el vostre fill/a pateixi alguna malaltia o informació a destacar, preguem ho 
exposeu en el següent requadre:

MALALTIA OBSERVACIONS

Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el coordinador: 
648 620 207 (Dani Úbeda)                      
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