Penya Oficial del FC Barcelona nº 1.245

Més que una penya

Inscripció Temporada 2018/19
Dades del jugador/a
Nom
____________________ Cognoms
________________________________________
Nº CASS ____________________ Nº Passaport___________ Nacionalitat _________________
Data Naixement ___/___/_____ Lloc de naix. _____________________ Sexe ___ D ___ H
Adreça
_______________________________________________________________
Població ____________________ Parròquia _________________________ CP _________
País
_________________________

Dades de contacte dels pares
Nom i Cognoms mare
_____________________________________________________________
Nom i Cognoms pare
_____________________________________________________________
Telèfon fix
___________
Mòbil mare
___________
Mòbil pare
___________
E-Mail mare
____________________________________________________________________
E-Mail pare
____________________________________________________________________

Dades de pagament
Forma
Banc de càrrec
Quota única
Quota partida
Quota trimestral

___ Transferència
___ Domiciliació bancària
___ TPV Virtual (web)
________________________ Titular ______________________________________
___ 220€ (Matrícula i pack roba)
___ 115€ (Matrícula i pack roba) + 115€ (15/01/2018)
___ 110€ (Matrícula i pack roba) + 90€ (01/10/2017) + 90€ (01/01/2018) + 90€

(01/04/2018)

IBAN

A D

Observacions
Aquest any l’escola donarà formació a les següents categories:
o
o
o
o
o

Iniciació
Prebenjamí
Femení 3x3
Benjamí
Aleví

4 - 5 anys
6 - 7 anys
6 - 7 anys
8 - 9 anys
10 - 11 anys

(2013/14)
(2011/12)
(2011/12)
(2009/10)
(2007/08)

Amb el preu de la inscripció entra la roba del club, que inclou: l’equipament oficial de partit (samarreta exclusiva,
pantaló i mitgetes), samarreta i pantaló d’entrenament i mini motxilla.

Data prevista d’inici dels entrenaments:
o
o

Iniciació i Pre-benjamí
Benjamí, Aleví i Femení 3x3

17 de setembre
18 de setembre

A la web de l’escola trobareu el calendari i els horaris definitius, a partir de finals d’agost.

www.escolafcb.com

Pàg. 1

Seu Social: Ctra. de la Comella, Urb. Comella Parc F3 C20 - AD500 Andorra la Vella – Andorra
Local social: REST. CASA TERESA, C/. Bonaventura Armengol 11 - AD500 Andorra la Vella – Andorra
www.escolafcb.org - www.ciberpenya.org - ciberpenya@ciberpenya.org - www.facebook.com/Ciberpenya.org

Documentació necessària
o
o
o
o

2 fotografies actuals tipus carnet
Fotocòpia Passaport o DNI del nen (vigent)
Fotocòpia carnet de la CASS del nen.
Certificat Mèdic específic per realitzar l’activitat de futbol i futbol sala

Autoritzacions i declaracions
El Sr./a._________________________________ amb Núm. de passaport_______________ pare,
mare o tutor/a del jugador ________________________________________________, autoritzo el
següent:
D'acord amb el que estableix la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals,
l’informem que les dades recollides a partir del present full d’inscripció seran incorporades a un fitxer sota la
responsabilitat de la CIBERPENYA BLAUGRANA. Els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les dades
personals facilitades, es podran exercir a la seu social de la CIBERPENYA BLAUGRANA. Mentre no ens comuniqui
el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos
qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les.
Així mateix, en virtut del que estableix la Llei 30/2014, del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als drets
a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge, vostè ens dóna el seu consentiment per poder utilitzar la imatge
personal de l’infant –incloent el seu nom i la seva veu–, pels mitjans, en les localitzacions i en general en les
condicions que la CIBERPENYA BLAUGRANA consideri més adients, en el marc de les activitats realitzades o
organitzades per la nostra entitat, així com els resultants dels tornejos i competicions en les quals participi, pels
diferents canals que decideixi la CIBERPENYA BLAUGRANA – inclòs l’espai digital– tant al Principat d’Andorra com
a l’estranger i sense limitació temporal.
He sigut informat del cost de la llicència federativa, que ha establert la FAF a partir de la temporada 18/19, i que
hauré d’abonar directament a la federació a través del Portal del Federat.

Data i Signatura

Data i Signatura

Pare/Mare/Tutor

Jugador

Declaro que he llegit i entès, i que accepto, el Règim de Convivència (Reglament de Règim Intern) de l’Escola
de Futbol de la Ciberpenya Blaugrana, que està a la web de l’Escola.

Data i Signatura

Data i Signatura

Pare/Mare/Tutor

Jugador

Telèfon de contacte: Eduard: 33 32 31
NOTA: Les places són limitades. La Ciberpenya BlauGrana es reserva el dret de no acceptar aquesta inscripció,
per impagament, per no disposar de més places, o per no haver superat les proves d’accés, cas de realitzar-se,
entre d’altres moti

www.escolafcb.com
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