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El president del Club i el jugador (o si es menor de edat, el seu representant legal) accepten les condicions 
pactades en aquest document com a compromis de bona fe i de mutu acord. 
 

 

                                                   INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2019 – 2020 

-DADES JUGADOR 

COGNOM1:                                            COGNOM2:                                           NOM: 

SEXE:  H      M                      DATA NAIXAMENT:                                   NACIONALITAT:   

D.N.I/PASAPORT:                                   MOBIL:                                             ALTRE TEL: 

CORREU ELECTRONIC: 

DOMICILI:                                                  Nº:                   PIS:                    CP: 

LOCALITAT:                                                                           PROVINCIA: 

-DADES TUTORS 

NOM TUTOR 1:                                                                                    NOM TUTOR 2: 

COGNOMS:                                                                                        COGNOMS: 

D.N.I:                                   TELF:                                                       D.N.I:                                    TELF: 

CORREU ELECTRONIC:                                                                       CORREU ELECTRONIC: 

 

INFORMACIO ADICIONAL 

RECONEIXEMENT MÈDIC. Fins al moment de realitzar la fitxa federativa i el corresponent reconeixement mèdic, si escau, 
s'autoritza que el jugador faci les proves pertinents de pretemporada amb EL CLUB, responsabilitzant-se del bon estat de salut 
per a la realització de les mateixes, deixant a EL CLUB expressament exclòs de tal responsabilitat. 
 

DESPLAÇAMENTS. S'autoritza a que el jugador realitzi els desplaçaments que es programin per a les activitats esportives 
pròpies del club pels mitjans que consideri convenients. Així mateix, s'autoritza que en el cas que els desplaçaments es 
realitzen en cotxes particulars i no pugui anar cap familiar, siguin familiars d'altres jugadors els que ho facin, deixant 
expressament exclosos de responsablidad tant al club, com les persones que el realitzen. 
 
PROTECCIÓ DE DADES. En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell s'informa 
que les dades de caràcter personal proporcionades pel jugador / familiars, així com dels que ja es disposen, seran inclosos en 
un fitxer automatitzat el responsable és EL CLUB, amb la finalitat de tramitar els documents necessaris per realitzar les 
activitats esportives, així com d'informar sobre els serveis del club o de qualsevol altra informació que es consideri d'interès. 
L'interessat declara que les dades aportades són certes, es compromet a garantir la notificació de qualsevol canvi, així com 
d'atorgar el seu consentiment perquè puguin ser tractats. L'interessat podrà exercir els drets d'accés, oposició i / o cancel · 
lació de les seves dades mitjançant l'enviament de carta amb la referència de "Dades Personals" a EL CLUB, (Direcció postal) 
 
UTILITZACIÓ D'IMATGES. En compliment de la legislació vigent, s'autoritza a EL CLUB a utilitzar les imatges en que 
aparegui el jugador / a, de manera individual o en grup, preses durant els entrenaments, partits tant oficials com amistosos. 
Aquestes imatges podran ser publicades a la web oficial del club, documentació i presentacions del club, així com dels mitjans 
de comunicació esportius. Les fotografies mida carnet s'utilitzaran per a la base de dades del club i per formalitzar llicències 

federatives corresponents 

COMPTE BANCARI DE LA CAIXA ES63 2100 3008 8921 0690 5842 

SIGNATURA JUGADOR                              SEGELL CLUB                                           SIGNATURAS TUTORS   

                                                                                      

 


