FULL D’INSCRIPCIÓ C.E.F.S SANT JOAN DE VILASSAR
CEFS SANT JOAN DE VILASSAR
Pista Poliesportiva Municipal.
C/Lluís Guardiola, s/n.
08340 Vilassar de Mar, Barcelona.
C.I.F- G61538229
Nº REGISTRE ENTITAT: 15.292
www.santjoandevilassar.com

NOM:
COGNOMS:

ALTA NÚM.

DADES PERSONALS JUGADOR
Població de naixement:

Data de naixement:

Nacionalitat:

Domicili:
Codi postal i població:

DNI:

Nº Catsalut:

Telèfon JUGADOR:

Nom pare, mare o tutor legal:
Telèfon PARE/MARE 1:

Watshapp:

SI

NO

2:

Watshapp:

SI

NO

Correus electrònics: 1:
2:

Cal tenir en compte alguna malaltia afectació mèdica (Al·lèrgia, intolerància, medicaments):

DADES PERSONALS / AUTORITZACIÓ BANCÀRIA 2018 - 2019
El / La sotasignat, com a titular del compte bancari indicat a continuació, autoritza a que li siguin carregades en aquest compte, els rebuts que presenti a
cobrament el Club CEFS Sant Joan Vilassar.

DADES DE LA PERSONA TITULAR DEL COMPTE
Nom i cognoms:
IBAN: ES

DNI:
Entitat:

Dígit
Control:

Oficina:

Nº Compte:

Signatura i data:
A partir de l’1 de febrer de 2014 el Banc d’Espanya, així com la resta de proveïdors de serveis de pagament, sols tramitaran transferències que estiguin
degudament complimentades amb el codi IBAN del beneficiari.
Tots els rebuts es giraran pel banc.
Els conceptes de Mutualitat i Portal del Federat (pels jugadors que competeixin en equips federats) NO estan inclosos en la quota
L´equipament tèxtil NO està inclòs en el quota.

MODALITAT DE PAGAMENT.
MENSUAL
(Inclou despeses bancàries)

EN DUES VEGADES
(Setembre y Febrer)

EN UN COP
(Setembre amb un 5% descompte)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:
En compliment del Reglament (UE) 2016 / 679 del Parlament Europeu i Consell de 27 d´abril de 2016 (RGPD) t´informem que:
* El Responsable del Tractament de les teves dades personals és el Club CEFS Sant Joan Vilassar.
* La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació amb el Club.
* Les teves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o 		
organitzacions internacionals.
Pot exercir els drets d´accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu a la norma.
En compliment de la normativa vigent, el Club CEFS Sant Joan Vilassar us informa que les vostres dades s´integren en un fitxer en el qual s´hi contenen
dades de socis, col·laboradors i usuaris del Club, amb la finalitat de poder-vos mantenir informats de les nostres activitats i seguir en contacte per dur a
terme els objectius de l´entitat. Podeu exercir els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades vigent adreçant-vos a santjoanvilassar@gmail.
com o bé al domicili del mateix club. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir-te informació relativa a la teva vinculació en el club
així com informació de les nostres activitats o serveis relacionats:

SÍ

NO

AUTORITZACIÓ IMATGES I DESPLAÇAMENTS
Benvolguts Pares i Mares:
Us fem adjunt el document d’autorització que us demanem des del club.
És important per a nosaltres que complimenteu el document indicant l’AUTORITZACIÓ o NO AUTORITZACIÓ de
l’apartat que us demanem:
Utilització d’imatges: EL Club desenvolupa diversos projectes dins dels quals ens agradaria poder disposar de la
vostra autorització per a reproduir fotografies o vídeos, etc... dels vostres fills o filles.
DRETS D’IMATGE per als jugadors menors d’edat
Atès que el dret de la pròpia imatge és reconegut a l´article 18.1 de la Constitució i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta Directiva del Club rep amb la present inscripció el consentiment dels pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills o filles i hi siguin clarament identificables: web de l’entitat,
xarxes socials, pòsters, whatsapp, àlbum, etc....

AUTORITZACIÓ IMATGES
NOM I COGNOMS DEL PARE, MARE O TUTOR:

amb DNI :

com a PARE, MARE O TUTOR del nen/a:

(nom i cognoms nen/a):

AUTORITZO

NO AUTORITZO

Data

Signatura:

A efectes del que disposa la llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i el real decret 994/1999 de 11 de Juny, així
com també el RD 1720/2017 de 21 de desembre, us informem que aquestes dades que ens faciliteu seran incorporades a un fitxer de la nostra propietat, s’utilitzaran
exclusivament pel fi que han estat demanades i mentre el nen estigui al Club CEF.S Sant Joan Vilassar. L’ informació serà tractada amb la màxima privacitat i confidencialitat, per això el Club ha implementat les mesures de seguretat necessàries segons la legislació vigent. Us recordem que en qualsevol moment podeu exercir el vostre
dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, dirigint-vos per escrit al:
CEFS Sant Joan de Vilassar, Ctra. Argentona 105, 08340 Vilassar de Mar o a l’ adreça d’e-mail: info@santjoandevilassar.com

AUTORITZACIÓ PER DESPLAÇAMENTS
En / Na: 							

amb DNI/NIE:

autoritzo al/la meu/a fill/a:
A anar, en el cas que sigui necessari i sempre amb prèvia informació, als desplaçaments que els diferents equips del Club CEFS Sant Joan Vilassar, pugui
realitzar fora de les instal·lacions habituals del Club. Aquesta autorització és vàlida mentre el meu fill/a es trobi sota la disciplina del Club com a jugador, delegat,
entrenador, o qualsevol altra funció que aquest desenvolupi al Club.
Així mateix, allibero i eximeixo de tota responsabilitat, tant al Club CEFS Sant Joan Vilassar com a les persones majors d´edat que, voluntàriament, puguin
acompanyar el/la meu fill/a en els esmentats desplaçaments, en especial els conductors dels vehicles particulars que s´utilitzin davant d´un eventual accident.
En cas d´extrema urgència, autoritzo a adoptar les actuacions medicoquirúrgiques que sota direcció facultativa es consideri necessari adoptar.
Signatura pare, mare o tutor del nen/a:

NORMES BÀSIQUES DEL CLUB
* Els jugadors del Club s´han de comportar correctament, han de tenir cura del material esportiu i de les instal·lacions, i una actitud correcta i educada amb
els companys, l´equip tècnic, els contrari, l´àrbitre i la resta de persones relacionades amb el Club i el seu entorn.
* És obligatori per a tots els jugadors la utilització de les equipacions oficials, tant en el partits com en els entrenaments.
* L´assistència als entrenaments i als partits és obligatòria. En el cas que no es pugui assistir, s´ha d´avisar amb la màxima antelació possible l´entrenador.
* Qualsevol cas d´indisciplina serà valorat i sancionat, si escau, per la Junta Directiva i d´acord amb el reglament de règim intern amb el que es regeix el Club.

DECÀLEG PER ALS PARES I MARES
* Els nens i les nenes no juguen per a l´entreteniment del públic, ni per quedar els primers, sinó per gaudir i per formar-se com a persones a través de la
pràctica de L´Esport.
* Aplaudeix els esforços i les bones actuacions de tots els participants. El resultat no és el més important.
* No els renyis per cometre errors, estan aprenent!. Pots fer comentaris positius, aquets sí que són motivants.
* Mostra respecte pels participants de l´activitat (jugadors, entrenadors, àrbitres i públic): són  imprescindibles!
* Encara que possiblement tinguis coneixements, no “teledirigeixis” els nens, dient què han de fer. Ofereix-los la llibertat perquè gaudeixin de l´activitat i
prenguin les seves pròpies decisions.
* Respecta les decisions arbitrals i anima els jugadors perquè també ho facin, així com a jugar d´acord amb el reglament establert.
* Rebutja l´us de qualsevol forma de violència o de comportaments incorrectes, ja siguin generats pel públic o per qualsevol dels participants.
* En acabar l´activitat, valora el que és realment important, la millora personal i col·lectiva, i no únicamnet el resultat obtingut.
* Fomenta, en tot moment, l´us d´aquestes normes entre la resta d´espectadors. Amb això contribuiràs a que l´activitat sigui més beneficiosa per a tots.
* Tingues present que les teves accions són un model a imitar pels teus fills i, sobretot, que el veritable protagonisme és d´ells.

Els documents s’han de lliurar abans de la presentació d’equips

