ATLÈTIC VIDRERES FSCE 2020-21
QUOTA ANUAL BASE FEMENÍ

Pagament de matrícula de 30 euros per la WEB (es
descompta de la quota anual):

Matrícula

30€

www.atleticvidreres.com/producte/inscripcio-escolar-

Quotes

15€ / mensuals

no-federats/

TOTAL

Octubre - Maig

150€

Les noves jugadores, han de comprar l’equipació d’entrenar (samarreta, pantalons i
mitgetes JOMA).
http://www.equipabase.com/ca/el-teu-club-futbol-girona-atletic-vidreres/pack-nofederat
La comanda es fa directament amb el proveïdor. Teniu l’opció d’anar-ho a recollir a la botiga que està a
Santa Coloma de Farners (carrer major número 9). O que us ho enviïn a casa pagant les taxes d’enviament.
Aquesta equipació s’ha de portar a l’entreno i al partit amistós trimestral.

De la quota anual es restarà el pagament a compte de la matrícula. Es pagarà per gir
Bancari fraccionat en 8 quotes mensuals de 15 euros cada principi de mes (Octubre a
Maig). Cal retornar el full de dades bancàries degudament omplert.

Notes:
-

En cas que algun rebut sigui tornat per impagament, les despeses de devolució
que l’Entitat Bancària estableixi al Club seran cobrades a la següent quota.

-

A partir del segon rebut impagat, es perden els drets de poder entrenar.

-

Per donar-se de baixa s’ha d’avisar mínim amb 30 dies d’antelació.

INSCRIPCIÓ – ATLÈTIC VIDRERES FSCE 2020-21
Nom i cognoms del pare/mare/tutor:________________________________________
DNI: _______________ Telèfon: ________________
Correu Electrònic: _________________________________________________
Telèfon de Contacte alternatiu: ________________________
Direcció: _______________________________________________________
Població: _____________________________ Codi Postal: _____________
Nom i cognoms de la nena:________________________________________________
DNI: _______________ Data de naixement: _____________________
La nena pateix alguna malaltia? ___________________________________________
És al·lèrgica a algun medicament? ___________________________________________
Observacions a tenir en compte? __________________________________________
Com a PARE/MARE/REPRESENTANT LEGAL de la menor d’edat l’autoritza a participar als actes
de l’Escola de Futbol Sala de l’Atlètic Vidreres FSCE, i a poder publicar el material fotogràfic a la
Pàgina Web, i Xarxes Socials on el Club és present. Acceptem el Codi Intern del Club com a
pare/mare/tutor i jugador .

Cal adjuntar (noves jugadores) via fotografia per WhatsApp:
__ DNI del PARE/MARE/TUTOR (COLOR)
__ DNI de la NENA (COLOR) Si no en té serveix el passaport o llibre de família.
__ Targeta Sanitària de la NENA (COLOR)
__ Fotografia de Carnet
Totes les dades facilitades a través d’aquest formulari seran tractades amb estricta confidencialitat. En virtut de L
15/1999 de 16 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de Desenvolupament, li
informem que totes les dades que vostè ens facilita seran registrades al fitxer ESCOLA de L’Atlètic Vidreres Futbol Sala
club Esportiu per el seu tractament, amb la finalitat d’informació de qualsevol tipus, relacionada amb l’associació i les
seves activitats. Vostè té el dret d’accés, rectificació i cancel•lació que podrà exercitar enviant una sol•licitud per
escrit acompanyada de la fotocòpia del seu DNI i indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili: Cr Pavelló de Vidreres
S/N Vidreres (17411). Tanmateix el Titular declara que les dades facilitades són certes.

Autoritzo i cedeixo les dades del formulari, Firma del sol·licitant

Lloc: ______________________ Data: ___ / ___ / _____ Firma:__________________
Atlètic Vidreres Futbol Sala Club Esportiu
Pavelló de Vidreres, S/N - 17411 Vidreres - Girona
Tel. (+34) 670603860 - info@atleticvidreresvidreres.com – www.atleticvidreres.com
CIF: V17996455

