
INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2014-15        

QUOTA TEMPORADA

  QUOTA BABY  ............................................. 200 €

  QUOTA FUTBOL-7 i FUTBOL-11 .............. 350 €

  MÉS D’UN GERMÀ INSCRIT .................... 15%

Riudoms, a       de                              de  20   

DOCUMENTACIÓ A PORTAR:

FOTO CARNET  /   DNI O LLIBRE DE FAMILIA  /  TARGETA SANITÀRIA

PER PODER TRAMITAR LA FITXA EL JUGADOR/A HAURÀ D’ESTAR REGISTRAT AL PORTAL 
DEL FEDERAT I DONAT D’ALTA A LA MUTUALITAT  

ELS JUGADORS AMB NACIONALITAT NO ESPANYOLA HAURAN D’APORTAR DOCUMENTACIÓ 
ADICIONAL QUE S’INDICARÀ EN EL MOMENT DE TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ

signatura del pare, la mare o tutor
(si el jugador és menor d’edat)

BONIFICACIÓ APLICABLE A PARTIR DE LA SEGONA QUOTA

signatura del jugador

Nom:

DNI:

Cognoms

Nom i cognoms del pare

Nom  

Adreça

Telèfons de contacte

Telèfons de contacte

Correu electrònic

Nom i cognoms de la mare

Codi Postal

Correu electrònic

Correu electrònic

Població

DNI

DNI

Data naixament

Data naixament

DNI

Data naixament

Telèfon mòbil

Núm. targeta sanitària

DADES DEL JUGADOR

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DEL JUGADOR

IMPORTANT: OMPLIR TOTS ELS CAMPS

C. Salvador Espriu, s/n
Pavelló Municipal - Despatx 6
43330 - RIUDOMS

email: cdriudoms@tinet.cat

C.D. RIUDOMS - BAIX CAMP
ESCOLA DE FUTBOL

N.I.F. G43097849
www.cdriudoms.cat

BONIFICACIONS QUOTA

Al·lèrgies i enfermetats: Observacions:



  PAGAMENT ÚNIC
un sol pagament al fer la inscripció amb un 10% de descompte 

  FRACCIONAT
 al fer la abans abans
 inscripció 15/11/2014 31/12/2014

Quota BABY 100€ 50€ 50€

Quota F7 i F11 150€ 100€ 100€

  DOMICILIAT
 al fer la 
 inscripció 

Quota BABY 100€ + 8 rebuts de 15€ 

Quota F7 i F11 100€ + 9 rebuts de 30€

Des del club et proposem vàries opcions de 
poder recuperar part de la quota mitjançant la 
venda de ...

LOTERIA DE NADAL

TARGETA LOTTO

SORTEIG FINAL DE TEMPORADA

I, a més a més ...
Per cada esponsor i/o col·laborador que portis 
al club et retornarem un percentatge per reduir 
la teva quota.

Riudoms, a       de                              de  20   

Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Les dades personals subministrades per mitjà d’aquest formulari i/o amb els tests que es realitzen als jugadors durant la temporada s’utilitzaran amb la finalitat de 
mantenir la relació administrativa, enviar informació sobre les activitats del del CD RIUDOMS - BAIX CAMP EF i gestionar la base de dades d’evolució del jugador. CD 
RIUDOMS - BAIX CAMP EF es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals 
dels usuaris del formulari de demandes a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només 
seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament. Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la 
confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li 
corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a l’adreça postal del CD RIUDOMS - BAIX CAMP EF: C. Salvador Espriu s/n, Pavelló Municipal 
- Local 5 de Riudoms (43330) o per correu electrònic a cdriudoms@tinet.cat

Com a major d’edat o, en el cas dels jugadors menors d’edat, com a representant legal del jugador:

•	AUTORITZO als representants del CD RIUDOMS - BAIX CAMP EF a cedir les meves dades personals de l’inscrit a la Federació Catalana de Futbol i/o al Consell 
Esportiu del Baix Camp i/o als organitzadors dels tornejos en els que participi el CD RIUDOMS - BAIX CAMP EF per tal de tramitar les inscripcions i les fitxes.

•	AUTORITZO que l’inscrit pogui ser fotografiat i/o filmat mentre està realitzant activitats en les que participa en representació del CD RIUDOMS - BAIX CAMP EF i 
autoritzo a que les fotografies i/o vídeos siguin publicats per l’entitat, ja sigui per mitjants propis (revista, cartells, web, xarxes socials) o per tercers (premsa, radio, 
televisió)

•	AUTORITZO, en cas d’absència del pare/mare/tutor, als responsables del CD RIUDOMS - BAIX CAMP EF a prendre les decisions mèdiques que siguin necessàries en 
cas d’urgència mèdica, sempre sota la direcció d’un metge. I renuncio a exigir cap responsabilitat per lesió que es pugui originar durant la pràctica de les activitats 
organitzades per CD RIUDOMS - BAIX CAMP EF.

•	AUTORITZO, en el cas de que l’inscrit sigui menor d’edat, que el meu fill/a dugui a terme els desplaçaments que hagi de fer per a realitzar les activitats del CD RIUDOMS 
- BAIX CAMP EF en el vehícle d’altres persones relacionades amb l’entitat (pares d’altres jugadors, entrenadors, delegats ...) o llogats per l’entitat (autocars, furgonetes...)

signatura del pare, la mare o tutor
(si el jugador és menor d’edat)

signatura del jugador

Nom:

DNI:

FORMA DE PAGAMENT VOLS RECUPERAR PART DE LA QUOTA ?

ROBA

Pack BASIC

 - Xandall

 - Pack Entrenament
  Samarreta tècnica
  Pantaló curt
  Mitgetes

 - Bossa o Motxil·la

Pack COMPLERT

 - Xandall

 - Pack Entrenament
  Samarreta tècnica
  Pantaló curt
  Mitgetes

 - Dessuadora + pantalons pirates
 - Polo + bermuda passeig
 - Bossa o Motxil·la

70 € 125 €
•	Tenim talles de totes les peces per a que 

els jugadors se les emprovin.

•	Els coordinadors (Rafa o Pedro) us 
informaran de com realitzar la comanda

•	Sempre que es representi al club 
(entrenaments, desplaçaments, partits ...) 
és obligatori portar la roba del club

•	La roba s’ha de pagar en el moment de 
realitzar la comanda.


