
             

 

FUTBOL BASE / JUGADOR/A  
 

Full d'inscripció soci / sòcia 
Temporada 21/22 

 

 
Ctra de l’Estació s/n – 08490 – Tordera – 937641053 – clubfutboltordera14@gmail.com – www.cftordera.cat 

Formulari de 2 pàgines (Per la seva validesa és obligatori completar i signar les 2 pàgines) 

 

Dades Jugador    
Nom:  

 
DNI:  

Cognoms:  
 

Data naix:  
 

Telèfon:  

Carrer: 
Població: 

 
 

Número: 
CP: 

 

Mail:  NºTargeta 
Sanitària 

 

 

Dades Pares    

Nom:  
 

DNI:  

Cognoms:  
 

Data naix:  
 

Telèfon:  

Carrer: 
Població: 

 
 

Número: 
CP: 

 

Mail:  
 

 

Condicions    
 

 
Quota anual inscripció soci/a:  

□  390 €  (1)      Base Masculí 

□  280 € (2)      Base femení / juv. 

□    90 €             Escoleta 

    *50% de descompte en el 2n germà a la base.          *Camiseta entreno/2ª equip de regal amb la 1ª quota. 

Tipus  
de pagament 
 

    

□ Fraccionat (1)    115€ (abans 2 d'octubre) + 5 quotes de 55€ 
 

□ Fraccionat (2)     80€ (abans 2 d'octubre) + 4 quotes de 50€ 
 

 

Forma  
de pagament 
 

    

□ PRESENCIAL 
 

     A les oficines del Club.  

□ TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA a favor del CF Tordera:                  

 C/c:                 ES96  2100  8312  8122  0002  0400 
IMPORTANT:"En el concepte cal posar el nom del jugador/a i categoria" 

El/la sotasignant, sol·licita la seva inscripció com a soci/a del CF TORDERA i la inscripció del seu 
fill/a com a jugador/a del CF TORDERA, i accepta complir la seva normativa de funcionament 
(Estatuts/Reglament Règim Intern/Codi Ètic/Protocols d'actuació contra el Covid-19...). 

Data: 
 

*A  aquest imprès, cal adjuntar fotocòpia de:            

DNI jugador/a i soci/a signatari/a.  
Targeta Sanitària fill/filla. 
Declaració responsable Covid-19. 

Signatura:   
 
 

 

http://www.cftordera.cat/


             

 

FUTBOL BASE / JUGADOR/A  
 

Full d'inscripció soci / sòcia 
Temporada 21/22 

 

 
Ctra de l’Estació s/n – 08490 – Tordera – 937641053 – clubfutboltordera14@gmail.com – www.cftordera.cat 

Formulari de 2 pàgines (Per la seva validesa és obligatori completar i signar les 2 pàgines) 

 

Autoritzacions    
Nom: 
 

 DNI:  

Cognoms: 
 

 

En qualitat de pare/mare/tutor del 
jugador/a: 

 

 

✓ DESPLAÇAMENTS                   □ Sí      □ No 
AUTORITZO perquè en els desplaçaments de l'equip, la meva filla/el meu fill, pugui viatjar en el vehicle 
dels acompanyants. Així mateix, allibero i eximeixo de tota responsabilitat, tant al CF TORDERA com a 
la persona major d'edat que, voluntàriament, pugui acompanyar el/la meu/a fill/a en els esmentats 
desplaçaments.  

 

✓ RECOLLIDA                              □ Sí      □ No 
AUTORITZO que la meva filla/el meu fill marxi sola/sol de les instal·lacions del CF TORDERA a l’hora que 

finalitzin les activitats programades. En cas de no poder fer la recollida personalment, autoritzo 
a_____________________________________________ 

 

✓ DRETS D’IMATGE                    □ Sí      □ No 
AUTORITZO que la meva filla/el meu fill pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a les 
activitats desenvolupades pel CF TORDERA 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. 

 

✓ MEDICAMENTS                          
ACCEPTO que el personal del Club no administri cap mediació al jugador/a que requereixi recepta i/o 
una atenció especial (injectables, subcutanis...). En cas d’emergència mèdica es trucarà al 112 i telèfon 
indicat pel pare/mare/tutor. 

 

✓ NORMATIVA INTERNA - ALTRES                       
ACCEPTO complir els Estatuts, Reglament de règim intern i codi ètic del Club. En cas de devolució del 
rebut bancari es generaran despeses de 5€ que accepto pagar amb el rebut. En cas de no estar al 
corrent de pagament accepto la retirada de la fitxa federativa i que el meu fill no pugui entrenar ni jugar. 
Per obtenir la baixa s’ha d’estar al corrent de pagament. 
CONEC I M'OBLIGO, en tot moment, a complir amb les normes per prevenir contagis pel COVID-19, 
acceptant les mesures que siguin imposades per l'organització. 

 

✓ 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-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 responsabilitats del seu tractament i 
no seran comunicades a terceres, 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/n 08490 Tordera o a clubfutboltordera14@gmail.com. En cas de 
disconformitat, pot presentar una reclamació davant l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades.. Més 
informació www.cftordera.cat. 

  

Signatura: 
 
 

Data: 
 
 
Adjuntar: 

 
 
                                            
     

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

 
DNI jugador/a i soci/a signatari/a, Targeta Sanitària fill/filla i Declaració responsable Covid-19. 

 

http://www.cftordera.cat/

