Full d'inscripció
Casal Esportiu 2020
Dades Familiars
(pare/mare/tutor)
Nom:

DNI:

Cognoms:
Carrer:

Número:

Població:

CP:

Mail:

Dades del
participant
Nom:

DNI:
Talla Samarreta

Cognoms:
Data naix:
Categoria:

Club de
Procedència:

□Prebenjamí

□Benjamí

□Aleví

□Infantil □Cadet

Fitxa mèdica del participant
Pateix alguna malaltia?
En cas afirmatiu, quina?

□Sí □No

És al·lèrgic/a?
En cas afirmatiu, quina?

□Sí □No

Ha de prendre medicació? □Sí □No
En cas afirmatiu, quina? Indiquin la dosi i les hores de la medicació
medicació.
El sotasignant declara que el participant té el carnet de vacunes actualitzat.
El sotasignant, en qualitat de mare, pare o tutor, sol·licita
licita la inscripció del participant
en el Casal Esportiu 2020 del CF TORDERA
TORDERA,declara
declara que totes les dades d'aquesta
inscripció/declaració són certes, eximint de qualsevol responsabilitat al CF Tordera.
Data:

Signatura:

Ctra de l’Estació s/n – 08490 – Tordera – 937641053 – clubfutboltordera14@gmail.com
@gmail.com – www.cftordera.cat
Formulari de 3 pàgines (Per la seva validesa és obligatori completar i signar les 3 pàgines)

Full d'inscripció
Casal Esportiu 2020
QUOTA

□

JUGADORS
JUGADORS/ES CFTORDERA

200€

□

ALTRES JUGADORS/ES

250€

De 8.45h a 13.00h, durant 5 setmanes (Del 29 de juny a 31 juliol)

Forma de pagament /
Documentació
ocumentació

□

PRESENCIAL(A
A les oficines del Club, amb cita prèvia, entre el 15 i
25 de juny)

□

TRANSFERÈNCIA
ÈNCIA BANCARIA

A favor del CF TORDERA (Fins el 25 de juny), al següent c/c:ES96

21008312
312 8122 0002 0400

***25%
25% descompte en germans/es***
german

El sotasignant;
*Sol·licita la inscripció del seu fill/filla en el Casal Esportiu 2020 del CF TORDERA,
TORDERA
acceptant la seva normativa (Estatuts, Regalment Règin Intern...)
*Resta assabentat i accepta que per tal que la inscripció sigui vàlida:
vàlida
 Cal fer el pagament del 100
100%
% del cost de la inscripció, abans del dia 25 de juny.
 Cal lliurar al CF
F TORDERA, abans de l'inici del Casal, la següent documentació:
1) TARGETA SANITÀRIA
2) CARNET/BUTLLETÍ
RNET/BUTLLETÍ DE VACUNES.
3) DECLARACIÓ RESPONSABLE signada, conforme el participant reuneix
els requisits i conèix el context de la pandèmia del COVID
COVID-19.
En cas contrari, la present inscripció quedarà sense efecte.
*Coneix i s'obliga, en tot moment, a complir amb les normes per prevenir contagis pel
COVID-19,
19, acceptant les mesures que siguin imposades per l'organització.
*Està
Està assabentat i accepta que, en cap cas, el CF TORDERA no retorni l'import de la
inscripció un cop efectuada.(Només es retornarà l’import pagat, si el Casal no pot iniciar la
seva activitat per ordre de les autoritatsi/o causa de força major
major)
Data:

Signatura:

Ctra de l’Estació s/n – 08490 – Tordera – 937641053 – clubfutboltordera14@gmail.com
@gmail.com – www.cftordera.cat
Formulari de 3 pàgines (Per la seva validesa és obligatori completar i signar les 3 pàgines)

Full d'inscripció
Casal Esportiu 2020
Autoritzacions
Nom:

DNI:

Cognoms:
Com a pare, mare o tutor de:
 ACTIVITATS

□ Sí

□ No

Autoritzo el meu fill/a a participar en les activitats organitzades pel Casal Esportiu 2020 del
CF TORDERA, ja sigui dins de les instal·lacions
lacions (Camp municipal d'esports) o fora
d'aquestes.

 SORTIDES

□ Sí

□ No

Autoritzo el meu fill/a a marxar sol/a del Casal Esportiu 2020 del CF TORDERA a partir de les
13h.

 MEDICAMENTS

□ Sí

□ No

Autoritzo al coordinador del Casal Esportiu 2020 del CF TORDERA a subministrar el
medicament amb la dosi que he indicat anteriorment.

 ACCIDENTS/MALALTIA
/MALALTIA □

Sí

□ No

Autoritzo als professionals del Casal Esportiu 2020 del CF TORDERA a actuar d'acord amb
les necessitats que es donin en cas d'accident o malaltia i a traslladar el menor al centre
sanitari més proper, en cas de ser necessa
necessari.

 DRETS D’IMATGE

□ Sí

□ No

AUTORITZACIÓ que el meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a les
activitats desenvolupades pel CF TORDERA (Casal Esportiu 2020) i publicades des de la
pàgina web o qualsevol altre mitjà de comunicació relacionat amb el Club, per ex: Facebook,
Twitter, Instagram...), així com recull de fotografies i vídeos del Club.

 PROTECCIÓ DE DADES □

Sí

□ No

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de dades, el CF TORDERA tractarà
les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la inscripció anual i enviar
enviar-li informació
relacionada amb les nostres activitats i serveis, tenint en compte l'execució d'un contracte
en el qual la persona interessada és part i a un interès legítim del responsable,
respectivament. Les dades personals es conservaran mentre sigui necessari per assolir les
finalitats i puguin derivar-se
se responsabilitats del seu tractament i no seran comunicades a
terceres,
es, a accepció legal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i
portabilitat mitjançant escrit, acompanyat de document oficial que l'identifiqui, dirigit
el CF Tordera Cra.. De l'Estació s/
s/n 08490 Tordera o a clubfutboltordera14@gmail.com.
clubfutboltordera14@gm
En
cas de disconformitat, pot presentar una reclamació davant l'Agencia Espanyola de
Protecció de Dades... Més informació www.cftordera.cat.

Signatura:
Data:
I en prova de conformitat, signo la present declaració/autorització.
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