INSCRIPCIÓ CLUB BÀSQUET SARRIÀ DE TER
TEMPORADA 2018‐2019
DADES JUGADOR/A:
Nom:

Cognoms:

Data naixement:

Adreça:

Població:

DNI:

TSI:

C.P.:
e‐mail:

Nom del pare o tutor (en cas de menors):

Telèfon de contacte:

PREUS INSCRIPCIONS SEGONS CATEGORIA
El preu inclou l'activitat pròpia del club (entrenaments, competicions, fitxa federativa i mutualitat esportiva).
1er germà 100% de la quota
ESCOLETA:
144€ (18€/mes)
Descomptes germans:
2on germà 75% de la quota
PRE‐MINI i MINI:
264€ (33€/mes)
3er germà 50% de la quota
PREINFANTIL i INFANTIL:
272€ (34€/mes)
CADET:
296€ (37€/mes)
JUNIOR i SÈNIOR FEMENÍ:
296€ (37€/mes)
**Es giraran 8 rebuts els mesos d'octubre a maig

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C. (2xifres) + NÚM. COMPTE (10 xifres)

El sotasignant autoritza a atendre els rebuts que el Club Bàsquet Sarrià de Ter emeti, fins la seva sol·licitud de baixa.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (RGPD 2016/679):
RESPONSABLE TRACTAMENT: Club Bàsquet Sarrià de Ter, CIF G17860131, C/ Francesc Cambó s/n. 17840‐Sarrià de Ter (Girona)
FINALITATS: gestionar la participació del jugador/a en les activitats esportives del club.
LEGITIMACIÓ: execució adequada del servei que ens encarregueu, i per a les finalitats següents el consentiment.
AUTORITZACIO FOTOGRAFIES: marcant la casella corresponent, presteu el vostre consentiment exprés a:
Autoritzo a publicar imatges de les activitats que organitzem, en què pot aparèixer el jugador/a en espais de comunicació
propis (web, xarxes socials i revistes, tríptics o fulls informatius editats per nosaltres), per tal de tenir‐vos informats il·lustrant
aquests esdeveniments i, si s’escau, donar a conèixer la nostra feina a tercers.
DESTINATARIS: les entitats bancàries per al cobrament de la quota corresponent i, si és el cas, les exigides per llei.
CONSERVACIÓ: mentre es puguin derivar responsabilitats de la prestació del servei, amb l’excepció d’altres obligacions legals.
DRETS: accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de dades, adreçant sol·licitud expressa al
correu electrònic del club (info@cbsarriadeter.cat).
El/la jugador/a es compromet a complir les normes generals establertes pel club, així com les de caràcter particular dels seus
entrenadors/res, sempre amb RESPECTE I EDUCACIÓ. L’ incompliment reiterat d'aquestes normes suposarà la baixa immediata
del/la jugador/a.
La responsabilitat en el transport dels jugadors/res en els partits que es juguin a fora, és única i exclusiva dels pares I dels
conductors dels respectius vehicles, sense que es pugui atribuir cap altre responsabilitat al club.
Signatura Jugador/a:

Signatura Pare, mare o tutor (En cas de menor d’edat):

DNI:
Nom i cognoms:
Sarrià de Ter, a

DNI:
Nom i cognoms:
de

de 20

