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INSCRIPCIÓ TORNEIG FUTBOL SALA 3X3

 
 
PREU INSCRIPCIÓ PER EQUIP
 
RELACIÓ DE NENS/ES PARTICIPANTS EN L’EQUIP
 
1. NOM I COGNOMS: ____________________________________
 
2. NOM I COGNOMS: ____________________________________
 
3. NOM I COGNOMS: ____________________________________
 
4. NOM I COGNOMS: ____________________________________
 
5. NOM I COGNOMS: ____________________________________
 
 

2013/2012 BENJAMÍ 
2011/2010 ALEVÍ 

 
 
La inscripció de l’equip s’haurà de fer 
compte: ES7201821379380202142423
 
Per formalitzar la inscripció caldrà 
 
- el full d’inscripció emplenat amb 
- el justificant de pagament 
 
al correu electrònic: santjoandevilassar@gmail.com
 
 
La participació en l’esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels participants i 
per extensió dels seus tutors legals. Els participants, en el moment de la seva inscripció, 
manifesten trobar-se físicament aptes per a poder participar en l’es
organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar 
sobre tercers durant el torneig
 
 
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 94/1999 de 11 de Juny, us informem que aquestes dades 
que ens faciliteu seran incorporades a un fitxer de la nostra propietat, s’utilitzaran exclusivame
fi que han estat demandes. L’ informació serà tractada amb la màxima pri
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.
08340 Vilassar de Mar o a l’ adreça d’e
 
 
 
 
 

C.E.F.S SANT JOAN DE VILASSAR 
Lluís Guardiola, s/n. Pista Poliesportiva Municipal. 

08340 Vilassar de Mar, Barcelona. 
G61538229 

Nº REGISTRE ENTITAT: 15.292  
www.santjoandevilassar.com 

 
 

INSCRIPCIÓ TORNEIG FUTBOL SALA 3X3 
11 DE JUNY DE 2022 

PLAÇA PICASSO  
 

PER EQUIP: 5 €  

RELACIÓ DE NENS/ES PARTICIPANTS EN L’EQUIP (mínim 3 i màxim 5)

1. NOM I COGNOMS: __________________________________________________

2. NOM I COGNOMS: __________________________________________________

3. NOM I COGNOMS: __________________________________________________

. NOM I COGNOMS: __________________________________________________

. NOM I COGNOMS: __________________________________________________

de l’equip s’haurà de fer mitjançant transferència bancària
ES7201821379380202142423 

caldrà enviar la següent documentació: 

d’inscripció emplenat amb les dades de tots els participants
ificant de pagament  

santjoandevilassar@gmail.com 

La participació en l’esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels participants i 
per extensió dels seus tutors legals. Els participants, en el moment de la seva inscripció, 

se físicament aptes per a poder participar en l’es
organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar 

el torneig.   

A efectes del que disposa la llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de 
(LOPD) i el real decret 94/1999 de 11 de Juny, us informem que aquestes dades 

que ens faciliteu seran incorporades a un fitxer de la nostra propietat, s’utilitzaran exclusivame
. 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 

vos per escrit al CEFS Sant Joan de Vilassar, Ctra.
08340 Vilassar de Mar o a l’ adreça d’e-mail: santjoanvilassar@gmail.com 

 

 

(mínim 3 i màxim 5): 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

bancària de 5 € al 

participants 

La participació en l’esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels participants i 
per extensió dels seus tutors legals. Els participants, en el moment de la seva inscripció, 

se físicament aptes per a poder participar en l’esdeveniment. La 
organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar 

A efectes del que disposa la llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de 
(LOPD) i el real decret 94/1999 de 11 de Juny, us informem que aquestes dades 

que ens faciliteu seran incorporades a un fitxer de la nostra propietat, s’utilitzaran exclusivament pel 
vacitat 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 

vos per escrit al CEFS Sant Joan de Vilassar, Ctra. Argentona, 105,  



 
PARTICIPANT 1. NOM I COGNOMS: ________________________________________ 
 
DNI: ____________________  
 
Nom mare/pare: ____________________________________________________ 
 
Telèfon mare/pare:  _________________________________________________ 
 
Correu electrònic:  __________________________________________________ 
 
Utilització d’imatges 
 
  AUTORITZO              NO AUTORITZO  
 
Al CEFS Sant Joan de Vilassar de Vilassar de Mar a reproduir fotos/vídeos del meu fill/a en 
material relacionat amb temàtica esportiva i de la seva activitat dins el CEFS Sant Joan 
Vilassar. 
 

Data, nom, DNI  i signatura, 
 

 

 

 
PARTICIPANT 2. NOM I COGNOMS: ________________________________________ 
 
DNI: ____________________  
 
Nom mare/pare: ____________________________________________________ 
 
Telèfon mare/pare:  _________________________________________________ 
 
Correu electrònic:  __________________________________________________ 
 
 
Utilització d’imatges 
 
  AUTORITZO            NO AUTORITZO  
 
Al CEFS Sant Joan de Vilassar de Vilassar de Mar a reproduir fotos/vídeos del meu fill/a en 
material relacionat amb temàtica esportiva i de la seva activitat dins el CEFS Sant Joan 
Vilassar. 
 

Data, nom, DNI i signatura, 
 
 
 
PARTICIPANT 3. NOM I COGNOMS: ________________________________________ 
 

DNI: ____________________  
 
Nom mare/pare: ____________________________________________________ 
 
Telèfon mare/pare:  _________________________________________________ 
 
Correu electrònic:  __________________________________________________ 
 
Utilització d’imatges  
 
  AUTORITZO            NO AUTORITZO  
 
Al CEFS Sant Joan de Vilassar de Vilassar de Mar a reproduir fotos/vídeos del meu fill/a en 
material relacionat amb temàtica esportiva i de la seva activitat dins el CEFS Sant Joan 
Vilassar. 
 

Data, nom, DNI i signatura, 
 
 

 



 
 
 
 
PARTICIPANT 4. NOM I COGNOMS: ________________________________________ 
 
DNI: ____________________  
 
Nom mare/pare: ____________________________________________________ 
 
Telèfon mare/pare:  _________________________________________________ 
 
Correu electrònic:  __________________________________________________ 
 
Utilització d’imatges 
 
  AUTORITZO              NO AUTORITZO  
 
Al CEFS Sant Joan de Vilassar de Vilassar de Mar a reproduir fotos/vídeos del meu fill/a en 
material relacionat amb temàtica esportiva i de la seva activitat dins el CEFS Sant Joan 
Vilassar. 
 

Data, nom, DNI  i signatura, 
 

 

 

 

 
 
PARTICIPANT 5. NOM I COGNOMS: ________________________________________ 
 
DNI: ____________________  
 
Nom mare/pare: ____________________________________________________ 
 
Telèfon mare/pare:  _________________________________________________ 
 
Correu electrònic:  __________________________________________________ 
 
 
Utilització d’imatges 
 
  AUTORITZO            NO AUTORITZO  
 
Al CEFS Sant Joan de Vilassar de Vilassar de Mar a reproduir fotos/vídeos del meu fill/a en 
material relacionat amb temàtica esportiva i de la seva activitat dins el CEFS Sant Joan 
Vilassar. 
 

Data, nom, DNI i signatura, 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


