CATEGORIA

UNIÓ
ESPORTIVA
AVIÀ

CADET
JUVENIL

FULL D’INSCRIPCIÓ i AUTORITZACIONS
TEMPORADA 2014-2015
DADES DEL JUGADOR
Nom :

Data Naixement:

1er Cognom:

DNI:

2on Cognom:

Telèfon:

Adreça:
Població:

Codi Postal:

Correu electrònic jugador:
Número targeta sanitària:

DADES DELS PARES O TUTORS
Nom:

Telèfon pare/tutor:

1er Cognom:

Telèfon mare/tutora:

2on Cognom:

DNI:

Correu electrònic pares:

DRETS I DEURES
Obligacions:
1.- Els jugadors que ho facin per primera vegada federats, per tal de poder tramitar la llicència nova a la Federació Catalana
de Futbol, han de presentar els següents documents: Fotocòpia del DNI (2 cares), fotocòpia de la Targeta Sanitària, Foto
(mida carnet) i revisió mèdica apta en qualsevol centre homologat per la F.C.F.
2.- L’import de la Inscripció serà de 75 euros que es repartiran en 3 mensualitats (setembre, octubre i novembre).
3.- Cada jugador abonarà 10 quotes mensuals (de setembre a juny) de 44 euros cadascuna que es cobraran mitjançant
domiciliació bancària a principis de cada mes.
4.- S’entregarà un talonari de Loteria de Nadal i un de la Rifa del Nen a cada jugador i s’hauran de retornar les matrius i els
diners abans del 5 de desembre la de Nadal i abans del 28 de desembre els de la Rifa del Nen, en el cas de no retornar-lo o
de pèrdua s’abonarà la totalitat del talonari mitjançant el núm. de compte.
5.- Al finalitzar la temporada cada jugador haurà de retornar en bon estat l’equipament oficial dels partits (pantaló curt i
samarreta), si no és així ho haurà de compensar amb una penalització de 25 euros.
Pel que fa a la resta d’equipaments, si per motiu de canvi de talla, es retornen en bon estat, el club farà entrega al jugador
d’un equipament nou. En cas de pèrdua o deteriorament, els pares podran comprar la peça que falti al club segons la llista
de preus que els serà facilitada a part.
Drets i avantatges:
1.- Entrenar i utilitzar les instal.lacions del Camp Municipal d’Esports d’Avià amb els horaris que seran facilitats pels
coordinadors.
2.- S’entregarà gratuïtament un carnet de soci per cada família per la temporada 2014-2015 amb el qual, a més de l’accés al
camp en tots els partits, podrà gaudir de descomptes especials en establiments de la comarca amb els quals s’ha establert
un conveni de col.laboració.

3.- El club farà entrega també de forma gratuïta dels següents equipaments:
- Equipament oficial dels partits (pantaló curt, samarreta i mitgetes)
- Equipament d’entrenament (dessuadora, samarreta d’escalfament i peto)
- Equipament de passeig (pantaló tipus bermuda i polo màniga curta)
- Xandall complert i bossa d’esports tipus motxilla amb compartiment aïllat per les botes
4.- El club facilitarà tot el material necessari per la pràctica del futbol a cada equip i inclourà un servei de fisioteràpia per tots
els jugadors de les categories federades del club.
5.- El club es farà càrrec de la Mutualitat de Futbolistes així com de la quota de 10,50 € que ha imposat la Federació a cada
jugador pel manteniment de la web, encara que segons indica la pròpia FCF aquests dos conceptes hauríen d'anar a càrrec
de cada jugador des d'aquesta temporada.
6.- S'aplicarà un descompte del 50% al segon fill federat d'una mateixa família.

AUTORITZACIÓ SEPA I DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 6/2013 del 22 de març, de protecció de titulars i del reglament (UE) número
260/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de març del 2012 pel que s’estableixen requisits tècnics i empresarials per les
transferències i els càrrecs domiciliats en euros, ens veiem en l’obligació de demanar la vostra autorització per domiciliar els rebuts que
s’originin a partir de l’inscripció com a jugador de la Unió Esportiva Avià.

Nom del titular del compte:
Banc o Caixa:
Número de compte:

IBAN

ES __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Us prego que amb càrrec al meu compte, atengueu els rebuts que us presentarà al cobrament la Unió Esportiva Avià.

Signatura del titular del compte:

AUTORITZACIONS
El sotasignant ________________________________________________________________________________ com a
pare/mare/tutor del jugador ________________________________________________________________, amb DNI número
___________________, autoritzo a l’Unió Esportiva Avià a formalitzar-li la corresponent llicència federativa per la temporada 20142015.
Així mateix dono el meu consentiment al jugador per que pugui assistir als partits i participar en les activitats esportives i socials del
club, inclosos els desplaçaments, si és necessari, viatjant en vehicles particulars d’altres pares o de persones vinculades a la
Comissió Esportiva del Club o autocars organitzats pel mateix, i a que, en cas d’accident, pugui ser atès d’urgència pel personal
sanitari adient.
Declaro que el meu fill per poder jugar aquesta temporada a la Unió Esportiva Avià ha presentat el Certificat de Revisió Mèdica
Apte per un centre homologat per la F.C.F., que té cobertura sanitària amb la Seguretat Social segons còpia de la targeta sanitària
que s’adjunta, i que està al corrent de les vacunacions corresponents a la seva edat.
Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
personals incorporades en aquesta inscripció i a la documentació que s’adjunta, seran incorporades en un fitxer de propietat de la
Unió Esportiva Avià amb la finalitat d’efectuar la present sol.licitud d’inscripció i enviar-vos publicitat sobre activitats del club, si
s’escau.
Dono el meu consentiment per la difusió d’imatges corresponents a activitats esportives organitzades o en les que participi el club i
publicades en pàgines web del club, filmacions destinades a difusió pública no comercial, fotografies per revistes o publicacions
d’àmbit esportiu, presentacions digitals...
En cas de no donar permís per realitzar fotografies o filmacions, marqueu amb una X
Al mateix temps declaro ser coneixedor de les condicions econòmiques d’aquesta inscripció i, per tant, em comprometo a efectuar
el pagament de les quantitats que em correspongui, de la forma indicada, així com a complir les normes de regim intern per els
jugadors i pares.

Data: _____________________________________________

Signatura pare/mare/tutor:

