Futbol Sala
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SOT DE LES GRANOTES
Telèfon: 650 33 73 68

Sant Celoni
Web: www.futbolsalasantceloni.cat
Correu electrònic: club@futbolsalasantceloni.cat

FULL DE PREINSCRIPCIÓ PER LA TEMPORADA 2019 / 2020
Nom i cognoms: ________________________________________________________________________
Data de naixement: _______________ Correu-e: ____________________________________________
Adreça: _________________________________________________________ Codi Postal: __________
Població: ___________________________________________ Nº Targ San: ______________________
Telèfons: 1) ________________ Nom: _____________ 2) _________________ Nom: _____________
Abonat: ________ €  en concepte de: preinscripcio ▢
 e
 quipació ▢ efectiu ▢ transferència ▢
En cas que el club Futbol Sala Sant Celoni no pugui donar cabuda al jugador/a dins dels seus equips, l'import avançat serà retornat íntegrament.

PERMISOS PARENTALS (Marqueu l’opció desitjada)__________________________________
Autoritzo al meu fill/a a entrar i sortir de les instal·lacions on participi el seu equip del club Futbol Sala Sant
Celoni sense cap mena de control per part meva ni dels responsables del club.

SI

NO

Autoritzo al meu fill/a a viatjar amb el vehicle d’un responsable o persona propera al club en els desplaçaments
on em sigui impossible fer-ho personalment. Així mateix, allibero i eximeixo de tota responsabilitat tant al Club
com a les persones majors d’edat que voluntàriament puguin acompanyar al/la meu/a fill/a en els esmentats
desplaçaments davant d’uneventual accident, en especial als conductors dels vehicles particulars que

SI

s’utilitzin.

NO

El club Futbol Sala Sant Celoni disposa de mitjans digitals on s’informa i es fa difusió de les activitats de
l’entitat. En aquests mitjans s'hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup,
alguns jugadors/es realitzant les esmentades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a
l'article 18.1 de la Constitució i 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, el club demana el consentiment per poder publicar fotografies
on apareguin els teus fills/es i siguin clarament identificables.

SI
Signat per _______________________________________________________,
pare/mare/tutor/a del jugador/a.

Signatura

NO

