Club Futbol Vila-seca
Avg. del estadi, nº.2
43480 Vila-seca
Tarragona

FOTOGRAFIA
(Si no es disposa a la
federació de ella)

Club afiliat a la F.C.F, amb el nº.3.047
Nº. Registre consell català de l'esport : 376
N.I.F. G43085091

:

INSCRIPCIO / COMPROMIS TEMPORADA 2018 / 2019
DADES JUGADOR/A
NOM:

COGNOMS:

ADREÇA:

Nº

MUNICIPI:

PIS:

PORTA:

CODI POSTAL:

DATA DE NAIXEMENT:

//

/

/

EDAT:

DNI/NIE:

TELÈFONS:
Nº CAT SALUT

EMAIL:

DADES TUTOR/A LEGAL
NOM I COGNOMS:

DNI/NIE:

ADREÇA:

Nº

MUNICIPI:

PIS:

PORTA:

CODI POSTAL:

COMPROMIS
LLICÈNCIA:

DIVISIÓ:

DURACIÓ ACORDADA: INICI:

NIVELL (LLETRA):

FINAL:

CONDICIONS DEL COMPROMIS
QUOTA:

SI:

NO:

QUANTITAT:

ROBA PROPIETAT DEL JUGADOR:
ENTRENAMENTS
DIES:

FORMA DE PAGAMENT:
PROPIETAT DEL CLUB,(Retornar al abandonar el club):

HORARI:

AUTORITZACIÓ PER A DESPLAÇAMENTS I PER A DRETS D'IMATGE
(jugador o representant legal per als menors de 18 any)

Jo,
Amb N.I.F
autoritzo al C.F. Vila-seca a realitzar els desplaçaments d'aquest jugador/a, pels mitjans que el club
cregui necessaris, en totes les competicions, tornejos, amistosos i sortides fora del club, i també
autoritzo la utilització de la imatge del meu fill/a, en publicacions, fotografies, vídeos i altres mitjans
relacionats amb la activitat esportiva, tan mateix accepto les normatives internes del club.
Accepto a canviar de nivell de l’equip, si es decisió del club amb preavís sobre el canvi.
Accepto jugar dos partits el mateix cap de setmana, amb preavís per part del club.
De acord amb el club s’estableixen les següents observacions particulars al compromís adquirit:

PROTECCIO DE DADES
Conforme a lo que estableix la llei orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter
personal(LOPD), l’ informem que les dades personals proporcionades son confidencials i formen
part dels fitxer de titularitat del CLUB DE FUTBOL VILA-SECA, con la finalitat de agilitzar la
nostra gestió i serveix, així com proporcionar-les informació referent als nostres serveix i activitats,
salvo que ens manifesti lo contrari. Poden exercir els seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació y
en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’ una copia del DNI a la següent direcció: Av.
De l’estadi nº2 – 43480 – VILA-SECA (Tarragona).
Si en transcurs de 30 dies no ens comunicant lo contrari, entendrem que les seves dades no han sigut
modificades i que vostès es comprometen a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el
consentiment per utilitzar-les amb el fi de fidelitzar la relació entre les parts.

A.

en data:

El representat legal del Club
NOM:
SIGNATURA:

El jugador o representant legal d’aquest
NOM:
SIGNATURA:

