
 

     FORMULARI D’ INSCRIPCIÓ CFSQ TEMPORADA 20/21 

DADES DEL JUGADOR/A 

 

NOM I COGNOMS:……………………...……………………………………………………….CATEGORIA:………………………... 

DNI:…………….………………..……………………….…….DATA DE NAIXEMENT:……………..…………………………………. 

ADREÇA…………………………………………....……………………………………POBLACIÓ:…………………………………….. 

CODI POSTAL:………….……….NÚM. DE TARGETA SANITÀRIA:……………………….…………...…………...….……………. 

TELÈFON:…………….…………………………….. EMAIL:……………………………………………………………………………. 

NOM PARE o MARE…………………………………………………………………….DNI PARE o MARE:……………………………… 

DATA DE NAIXEMENT PARE o MARE:……………………………………………….. 

Cal portar 1 fotocòpia del DNI o llibre de família del nen/a. 

DOMICILIACIO BANCÀRIA – IBAN 

        CODI                     ENTITAT                   OFICINA                   DC                    NÚMERO DE COMPTE 

        
 

        
 

        
 

    
 

                    
 

 

TITULAR COMPTE BANCARI……………………………………………………………………………………………………………… 

El sotasignat autoritza que siguin atesos els rebuts tramesos pel club fins a la seva sol·licitud de baixa.  

NOTA: En les categories de pre-benjamí, benjamí, alevins i infantils, les quotes seran de 25.- €/mes fins al mes de juny inclòs. 

             En les categories d’escoleta i promeses, les quotes seran de 20.- €/mes fins al mes de juny inclòs. 

*En cas de devolució del rebut bancari s’haurà de fer un ingrés al compte del club assumint les despeses ocasionades. 

*Per sol·licitar la baixa definitiva del club, s’haurà de fer per escrit abans del dia 15 del mes anterior, al correu 

comptabilitatfsq@gmail.com 

  

Autoritzo al meu fill/a a jugar amb el CLUB FUTBOL SALA QUART durant la temporada 2020/2021. 

AUTORITZACIÓ D’US DE LA IMATGE 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre 
el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció del Club Futbol Sala Quart demana el consentiment 
als pares o tutors legals per poder publicar fotografiés o vídeos on apareguin els seus fills i filles durant la practica esportiva on 
aquests o aquestes siguin clarament identificables. 

  SI           NO                               Signatura i DNI del pare/mare o tutor 

 

    

  Quart, a .............. de................... de 20..... 

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals facilitades 
s’incorporaran a un fitxer de que es responsable CFSQ. El seu tractament s’efectuarà per portar a terme la finalitat pròpia de l’activitat d’aquest club i únicament seran 
comunicats o cedits a tercers relacionats amb el mateix. 

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a  CFSQ, en l’adreça de correu electrònic fsquart@gmail.com 

 

mailto:fsquart@gmail.com

