santestevevolei@gmail.com

Volei Sant Esteve

Fitxa d’inscripció temporada 2018/19
Dades jugador/jugadora
Nom i cognoms
Adreça
Data de naixement

DNI (en cas de tenir-ne)

Població (amb codi postal)
Telèfon/s
Correu electrònic
Tarja sanitaria

Dades familiars(en cas que el jugador/jugadora sigui menor d’edat )
Nom i cognoms del PARE
Telèfon/s

DNI

Adreça de correu electrònic
Nom i cognoms del MARE
Telèfon/s

DNI

Adreça de correu electrònic

Signatura jugador/jugadora

Sant Esteve Sesrovires,

Signatura pare, mare o tutor

de/d’

de 2018

La Junta es farà responsable de la confidencialitat de les dades en compliment de la llei de protecció de dades (Llei Orgànica 15/99 i el RD 1720/2007). Autoritza que les
seves dades personals i bancaries de la seva representada legalment en la sol·licitud i continguts en la documentació que l'acompanya, seran tractades pel CLUB VOLEI
SANT ESTEVE, amb seu C / Josep Fusalba, s / n - 08635- Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), amb la finalitat de gestionar de forma administrativa i esportiva les activitats
relacionades amb la pràctica d'aquest esport.
Marqueu si vostè autoritza o no en l'ús de les dades amb la finalitat anteriorment exposada

SI ⃞

NO ⃞

Aquesta informació es tractarà durant la temporada 2018-2019.
Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria del CLUB VOLEI SANT ESTEVE en l'adreça anteriorment indicada mitjançant
sol·licitud escrita acompanyada de còpia del DNI. De tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal .
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Autorització de domiciliació de rebuts
______________________________________________ com a pare, mare o tutor del/de la jugador/a
______________________________________________ del Club Vòlei Sant Esteve Sesrovires, autoritzo la
domiciliació dels rebuts (de quotes, material, etc.), emesos pel Club Vòlei Sant Esteve Sesrovires, en el
compte corrent especificat. I tinc coneixement que la devolució d'un rebut implica pagar una comissió de 4,84
€ per cobrir les despeses generades per l’entitat bancària (comissions de devolució), en cas que no existeixi
una causa que justifiqui la devolució.
Nom i cognoms del titular del compte corrent: _____________________________________

D.C.

Entitat

Oficina

D.C.

Número de compte

Signatura del titular del compte corrent

Sant Esteve Sesrovires,

de/d’

de 2018
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Autorització del dret d’imatge temporada 2018/19

El pare, mare, o, si s'escau el representant legal del jugador/a, la documentació obra a la fitxa
d'inscripció i expressa consenteix a CLUB VOLEI SANT ESTEVE, amb domicili C / Josep Fusalba, s /
n - 08635- Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), l'ús (total o parcial) de la imatge i de la veu, (en endavant
"continguts") del seu fill / filla o representat. La finalitat serà la de la publicació, tant en suports offline
com online, com ara, a títol merament enumeratiu, però no limitatiu, els llocs web titularitat de CLUB
VOLEI SANT ESTEVE, la publicació en xarxes socials presents o futures per difondre els
esdeveniments que se celebrarà a CLUB VOLEI SANT ESTEVE a la temporada 2018-2019. Aquesta
autorització és realitzada per tota l'extensió legalment permesa a nivell temporal i territorial que podrà
fer ús de la totalitat dels mateixos en les publicacions de qualsevol tipus de CLUB VOLEI SANT
ESTEVE, sempre d'acord amb la Llei Orgànica 1/1 982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a
l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge així com a la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de
gener de protecció Jurídica de Menor.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a CLUB VOLEI SANT
ESTEVE, C / Josep Fusalba, s / n - 08635- Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), a l'Atenció del
Responsable LOPD.

SI

NO
Acceptació del dret d’imatge

Nom del jugador/a ______________________________________________________

Signatura pare / mare / tutor / tutora (ratllar el que no procedeixi) __________________________

_______________ a ______ de ____________________ de 2018
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Acceptació del reglament de règim intern
_____________________________________________ de ____ anys d’edat i com a jugador/a del Club Vòlei Sant Esteve
Sesrovires, estic d’acord amb el reglament de règim intern del club i accepto les normes que en aquest es preveuen.
______________________________________________ com a pare, mare o tutor del/de la jugador/a estic d’acord amb
el plantejament amb el reglament de règim intern del club i accepto les normes que en aquest es preveuen (en cas que
jugador/a sigui menor d’edat)
Marqueu les opcions autoritzades:

SI

NO
Acceptació règim intern

utorització per als desplaçaments temporada 2018/19
Autoritzo al jugador esmentat, per desplaçar-se a jugar els partits i participar en les activitats que se celebrin fora de les
instal·lacions habituals utilitzades pel Club Vòlei Sant Esteve Sesrovires, durant tota la temporada 2018/2019.
Tanmateix, allibero de qualsevol responsabilitat al Club Vòlei Sant Esteve Sesrovires, com a organitzador, i als pares i
mares o conductors dels vehicles particulars que s’utilitzin per realitzar els esmentats desplaçaments, en cas de qualsevol
accident que pugui ocórrer.
Marqueu les opcions autoritzades:

SI

NO
Autorització desplaçaments

Signatura jugador/jugadora

Sant Esteve Sesrovires,

Signatura pare, mare o tutor

de/d’

de 2018
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Equipament esportiu temporada 2018/19
__________________________________________________________________________
(nom i cognoms pare/mare/tutor legal en cas que jugador/a sigui menor o nom i cognoms jugador/a en cas que sigui major d’edat)

amb NIF núm. ________________________ sol·licito la comanda de roba assenyalada amb
una x, al Club Vòlei Sant Esteve Sesrovires de ________________________________________
(nom i cognoms jugador/a)

Equip : ________________________ (Indiqueu : Benjamí, Infantil, Cadet, Juvenil, Senior)
Marqueu amb
X

Talla

Peça de roba

Preu

Equipament obligatori
Samarreta equipament
Dessuadora tècnica
Malla llarga tècnica
Pantalons curt
Parca Club
Equipament opcional
Samarreta taronja pels entrenaments
Motxilla petita




INFORMAREM

INFORMAREM
INFORMAREM

Us avisarem quan i on podeu passar a recollir tot el que hagueu sol·licitat.
Us informarem de la forma de pagament en cada cas.
Si teniu dubtes respecte a les talles, us aconsellem que comproveu amb l’equipació d’alguna altra nena. Si necessiteu
ajut en aquest aspecte contacteu amb l’entrenador/ora o amb el Club.

Signatura jugador/jugadora

Sant Esteve Sesrovires,

Signatura pare, mare o tutor

de/d’

de 2018

La Junta es farà responsable de la confidencialitat de les dades en compliment de la llei de protecció de dades (Llei Orgànica
15/99 i el RD 1720/2007).
Autoritza que les seves dades personals i bancaries de la seva representada legalment en la sol·licitud i continguts en la
documentació que l'acompanya, seran tractades pel CLUB VOLEI SANT ESTEVE, amb seu C / Josep Fusalba, s / n - 08635Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), amb la finalitat de gestionar de forma administrativa i esportiva les activitats relacionades
amb la pràctica d'aquest esport. Marqueu si vostè autoritza o no en l'ús de les dades amb la finalitat anteriorment exposada
SI ⃞

NO ⃞

Aquesta informació es tractarà durant la temporada 2018-2019. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició davant la Secretaria del CLUB VOLEI SANT ESTEVE en l'adreça anteriorment indicada mitjançant sol·licitud escrita
acompanyada de còpia del DNI. De tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal .
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