
A

Formes de pagament

   1. Efectiu  un sol pagament
                
                               
                

   

250€/any - 25€/mes
2n i més germans 230€/any - 23€/mes

 
Quota temporada 2014-15
per practicar futbol sala i atletisme
Equipació jugador o atleta
(nous o qui requereixi canvi)

Inclou

QUOTA

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

 Signatura pare/mare o tutor 

INSCRIPCIÓ 2014-15 

ACE RIUDELLOTS

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA

Titular/s:                                                                 Banc:

Autoritzo que en càrrec al meu compte s´abonin els rebuts de l´ACE Riudellots.

Entitat                     Oficina                DC          Compte            

ACE Riudellots. C/Pineda, sn 17457 Riudellots de la Selva NIF: G17414004   Tel.: 630842471. mail: aceriudellots@gmail.com  web: www.aceriudellots.net 

FUTBOL SALA

DADES ESPORTISTA NOU             

                                                          NIF                                    Data naixement

Fotocòpia del DNI o llibre de família
Fotocòpia de la targeta CATSALUT
Foto mida carnet
Certificat mèdic esportiu 

Adreça                                                           Població                                                      

Per la tramitació de la fitxa caldrà la següent informació:

AUTORIZACIÓ PARES / TUTORS (només pels jugadors menors d´edat)

1. Com a pare, mare o tutor, autoritzo al meu fill/a a inscriure’s a l´ACE RIUDELLOTS, acceptant les normes interiors que regeixen el club. 

3. Dono el meu consentiment a que el meu fill pugui entrenar, jugar i desplaçar-se per carretera ja sigui amb transport 
    col·lectiu o cotxe particular aliè, assumint tota la responsabilitat. 

2. Dono el meu consentiment per poder publicar fotografies on apareguin els meus fills i on siguin clarament identificables atès que 
    el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982

*(només futbol sala) Dades necessaries per tramitar les fitxes i el nou portal . 

Un cop tramitat se us donaran unes claus d´accès on hi podreu entrar i introdur-hi noves 
claus. En cas que ho volguèssiu tramitar vosaltres ens ho haurieu de fer
saber per tal de guiar-vos en la tramitació.

www.futbol.cat

DNI*                                   Data neixament*                          

Nom i cognoms

Telèfon fixe                                    Mòbil                            Mail*

Nom Cognoms

CP

ESPORT  Futbol sala       Atletisme 

ATLETISME

Signatura titular: 

de 20

fraccionat


