FULL D'INSCRIPCIÓ

UCE CELRA

2018/19

Equip*:
*Camp a omplir per l'entrenador corresponent.

uce@celra.cat
DADES DEL JUGADOR:
Cognoms:

Nom:

Data naixement:

Edat:

DNI:

Nº Tarjeta Cap Salut:
Tel. Contacte 1:

Persona contacte:

Tel. Contacte 2:

Persona contacte:

Domicili:

núm:

Localitat:

CP:

Correu electrònic persona contacte (1):
Correu electrònic persona contacte(2):
Correu electrònic jugador:
EQUIP

QUOTA ANUAL

Escoleta(2013-14)

280 Euros

Prebenjamí (2011-12) I
Benjamí (2010)

340 Euros

Benjamí (2009), Aleví
(2007-08), Infantil (200506), Cadet (2003-04) i
Juvenil (2000-01-02)

305 Euros + Mutualitat FCF*

FORMA PAGAMENT
100 Euros abans 30 juliol
90 Abans 31 octubre
90 Abans 31 Desembre
100 Euros abans 30 juliol
80 Abans 31 octubre
80 Abans 31 Desembre
80 Abans 28 de febrer
105 Euros abans 30 juliol
100 Abans 31 octubre
100 Abans 31 Desembre

*Nota important: Equips que juguen les competicions de la Federació Catalana de Futbol, és a dir aquest
nens/nes nascuts després de l'1 de gener del 2009, els pares/tutors dels jugadors són els responsables
de fer el pagament de la seva afiliació a la mutualitat de la federació. L’han de fer abans del primer
entrenament per tal d’estar coberts en cas de lesió. Recordeu que s’ha de realitzar mitjançant el portal
del federat www.futbol.cat . Per poder realitzar el pagament de la mutualitat han de tenir en vigor la
revisió mèdica, aquesta serveix per dos temporades. Per controlar si cal realitzar-la tots aquells que ja
jugàveu federats la temporada passada consulteu el portal del federat www.futbol.cat al perfil de cada
jugador.Si necessiteu ajuda no dubteu en contactar amb el coordinador de l’UCE Celrà.

Equipació UCE CELRÀ: La podeu aconseguir a la botiga d’Esport Parra situada al carrer Ultònia núm.19 de
Girona. L’equipació mínima obligatòria són els pantalons de partit,la bossa, el xandall i les mitges de partit
(aquestes es venen en el club). La resta d'equipació és voluntaria. Amb el pagament de la primera quota lliurarem
una samarreta tècnica d'entrenament al jugador/a.

Autoritzo que la imatge de l'inscrit/a pugui aparèixer en els mitjans gràfics o qualsevol altre
Si
mitjà de comunicació per tal de promocionar i/o difondre l'entitat (llei 5/1982)

X

No

DADES BANCÀRIES

ES29-2100-8134-43-2300041890

Núm de compte UCE Celrà

En cas que volgueu que us girem rebut :

Autoritzo a que hem passin el rebut corresponent: *

*(Marqueu en cas afirmatiu)

1a quota

2a quota

3a quota

Número de compte

Titular del nº de compte

Celrà,

____________ de ________ 201_

Conforme:

Nom,cognoms i DNI:

FULL INSCRIPCIÓ

lliurar aquest full a la JUNTA UCE CELRA

Signatura pare/mare o tutor-titular compte bancari
NO PAGAR LA QUOTA SUPOSARÀ QUE EL JUGADOR NO PODRÀ ENTRENAR NI JUGAR
A PARTIR DE NOVEMBRE NO ES FARAN DEVOLUCIONS DE LA QUOTA EN CAS DE NO VOLER CONTINUAR AL CLUB

Us informem que el club cedirà la samarreta de partits a tots els jugadors fins a finals de temporada. Cobrem una fiança de
30€ als jugadors que tornarem a tots aquells jugadors que no segueixin vinculats amb el club sempre i quan retorneu la
samarreta. Els jugadors que acabin la temporada en l’últim partit programat haureu de retornar la samarreta al finalitzar
l’últim partit programat de la temporada. Si algú no pot assistir a aquest partit, la haurà de tornar a les oficines del club abans
del 30 de juny. A tots aquells jugadors que renovin la temporada següent i l’hagin retornat se’ls hi guardarà el dipòsit de 30€
per les posteriors temporades. Si algú no torna la samarreta en bon estat o la perd, el club invertirà aquests diners per
comprar-ne una de nova.

AUTORITZACIÓ
El sotasignat en/Na __________________________________________________________________________
major d'edat, i dni/passaport/ NIE núm.__________________________________
DECLARO: Autoritzo als membres de la junta, delegats, socis, aficionats i altres pares de jugadors de l’UCE
Celrà, perquè puguin traslladar, amb els seus vehicles, a altres llocs on es realitzin entrenaments i/o partits
de futbol, mentre el meu fill ___________________________________________________________________
estigui federat o jugant en competicions del consell esportiu dels Gironés en alguns dels equips de futbol
de l'UCE Celrà.
Perquè consti, i a efectes oportuns, signo la present a ____________,a___de________________de 201__

*En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, l'UCE Celrà us informa que les
vostres dades personals seran tractades i incorporades al nostre sistema informàtic i als arxius documentals, dels
quals és titular l'UCE Celrà. Si voleu, podeu exercir els drets, s'accés, rectificació, cancel´lació i revocació
previstos a la llei, adreçant un escrit a UCE Celrà, camí d'en Ros S/n (17460) Celrà.

