
NOM: COGNOMS:

Categoria:

fotoESCOLA DE FUTBOL BAIX TER
INSCRIPCIÓ CURS

id:

DATA NAIXEMENT DNI:

TARJA SANITARIA

SEXE:

telefon:email:

2010/2011

Omplir qui ho desitgi. Aquestes dades només s'utilitzaran com a darrer recurs, o amb autorització expressa del pare, mare o tutor.

www.efbaixter.wordpress.com

efbaixter@gmail.com

C/ Núm: PIS:

CP:Població:

QUINS?:PROBLEMES FÍSICS O AL·LÈRGIES?: SI NO

Nom

Cognom 1

Cognom 2 

DNI

Telefon 1

Telefon 2

Telefon 3

email 1

email 2

DADES PERSONALS PARE

Nom

Cognom 1

Cognom 2

DNI

Telefon 1

Telefon 2

Telefon 3

email 1

email 2

DADES PERSONALS MARE

Signat (pare)

Signat (mare)

Com a alumne del C.E. Escola de Futbol Baix Ter, em comprometo a complir i respectar tot allò estipulat en el Reglament de Règim intern de l'Escola.

Com a Pare/Mare/Tutor del jugador del C.E. Escola de Futbol Baix Ter autoritzo al meu fill/a a fer els desplaçaments als camps de futbol dels 
equips contraris amb els mitjans que el Club consideri més adients per tal de jugar els partits que correspongui a cada jornada. Em comprometo 
igualment a respectar i a fer respectar pel meu fill/a l'esmentat Reglament de Règim Intern vigent. Autoritzo també al C.E. Escola de Futbol Baix Ter 
a realitzar fotografies i enregistraments de temàtica esportiva i relacionades amb el Club al meu fill/a.

Torroella de Montgrí, ________ de _______________ de 2010

Les vostres dades seran emmagatzemades en el fitxer de l’Escola, amb els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, regulada per la 
Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pel reglament que la desenvolupa, o la vigent en cada moment i, en  especial,  els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per exercir-los el titular haureu de comunicar-ho per escrit a C. E. ESCOLA DE FUTBOL BAIX TER, Rda Pau Casals s/n 17257 
Torroella de Montgrí. Es fa constar que en cap cas seran cedides a tercers i que son d’ús exclusiu de l’Escola.

TITULAR COMPTE:

NOM DE L'ENTITAT:

POBLACIÓ:

Nº ENTITAT SUCURSAL DC Nº COMPTE

Quota íntegra en 1 sol pagament - únic jugador sense germans a l'escola (325€)

Quota íntegra en 1 sol pagament - jugador amb un o més germans a l'escola (300€)

Fraccionat en 2 quotes domiciliades - jugador amb un o més germans a l'escola (150€ + 150€)

Fraccionat en 2 quotes domiciliades - únic jugador sense germans a l'escola (175€ + 150€)

Escoleta - quota íntegra en 1 sol pagament - únic jugador sense germans a l'escola (225€)

Escoleta - quota íntegra en 1 sol pagament - jugador amb un o més germans a l'escola (200€)

Escoleta - fraccionat en 2 quotes domiciliades - únic jugador sense germans a l'escola (125€ + 100€)

Escoleta - fraccionat en 2 quotes domiciliades - jugador amb un o més germans a l'escola (100€ + 100€)

Nota: l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ens informa que, per sol·licitar beca d'ajut, consulteu les condicions a l'àrea d'acció social.

Senyaleu amb una X la forma de pagament escollida.
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Comproveu el número de compte i modifiqueu-lo si hi  ha errors.

Cal portar, en el moment d'entregar aquest full d'i nscripció, fotocòpia del DNI, de la tarja 
sanitària i una fotografia de carnet recent.


