
ACE RIUDELLOTS 
FULL INSCRIPCIÓ 2013-2014 

ACE Riudellots C/ Pineda s/n 17457. Riudellots de la Selva NIF G17414004 
Telf: 630842471 Mail: aceriudellots@gmail.com Web: www.aceriudellots.net

ESPORT

FUTBOL SALA

ATLETISME

CATEGORIA

PREBENJAMI (anys 2006-2007) BENJAMI (anys 2004-2005)

ALEVI (anys 2002-2003) INFANTIL (anys 2000-2001)

CADET (anys 1998-1999) JUVENIL (anys 1995-1996-1997)

DADES ESPORTISTA

Nom i cognoms Adreça Població CP

NIF Data naixement Telèfon fix Mòbil Mail

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (només jugadors nous) 
1. Fotocòpia DNI o llibre familia                            2. Fotocòpia de la targeta CATSALUT 
3. Foto mida carnet                                               4. Certificat mèdic esportiu (CME) (només jugadors federats que el necessitin)

AUTORITZACIÓ PARES / TUTORS (només pels menors d'edat)

Nom i cognoms Telèfon fix Mòbil Mail

1. Com a pare, mare o tutor, autoritzo al meu fill/a a inscriure's a l'ACE RIUDELLOTS,  acceptant les nomes interiors que regeixen el club. 
2. Dono el meu consentiment per poder publicar fotografies on aparegui el meu fill/a i on sigui clarament identificable atès que el dret a la pròpia imatge és 
reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i per la Llei orgànica 1/1982. 
3. Dono el meu consentiment a que els meu fill/a pugui entrenar, jugar i desplaçar-se per carretera ja sigui amb transport col·lectiu o cotxe particular aliè, 
assumint tota la responsabilitat. 
  
                                                              Signatura pare/mare o tutor

FUTBOL SALA I ATLETISME 
230 €/any - 23 €/mes 

Germans 210 €/any - 21 €/mes 
Inclou 

Quota temporada 2013-14 
Equipació jugador o atleta (nova si es requereix canvi) 

LOTERIA NO OBLIGATORIA

FORMES DE PAGAMENT

Efectiu (un sol pagament)

Domiciliació bancària (dia 5 de cada mes) 
Octubre: dos quotes. Novembre a juny: 
quota mensual

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA (Autoritzo que en càrrec al meu compte s'abonin el rebuts de l'ACE Riudellots)

Titular/s Banc

CCC (20 dígits) Signatura titular:
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